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SPIS TREŚCI

1.DODAWANIE ETYKIETY WŁASNEJ

2. PRAWIDŁOWY FORMAT ETYKIETY

3. NADAWANIE ETYKIET

Ta instrukcja przeznaczona jest dla Partnerów hurtowni Centrali Zabawek.
Opisana jest tutaj procedura dodawania własnej etykiety do zamówienia.



1.DODAWANIE ETYKIETY WŁASNEJ

By skorzystać z usługi, podczas edycji lub tworzenia zamówienia prosimy o
zaznaczenie opcji Odbiór własny Etykieta własna.
Przed skorzystaniem z usługi, prosimy o zapoznanie się z jej regulaminem.

Po stworzeniu zamówienia, by dodać własną etykietę, należy przejść do szczegółów
zamówienia. Możemy to zrobić poprzez kliknięcie w numer zamówienia.

Po przejściu do szczegółów zamówienia, powinniście Państwo zobaczyć poniższy widok.

Prosimy o uzupełnienie przewoźnika
oraz numeru listu przewozowego.

Tutaj dołączyć etykietę w formacie pdf
A6p

Za każdym razem będą Państwo
musieli zaakceptować regulamin
usługi.

W przypadku tworzenia etykiet do automatów paczkowych, prosimy zwrócić uwagę na
rozmiar przesyłki i odpowiednio ją wygenerować.

Gdy wszystkie dane zostaną poprawnie wprowadzone, Państwo zobaczyć powyższy widok.
W przypadku popełnienia błędu, mogą Państwo usunąć etykietę i nr listu przyciskiem USUŃ.
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2. PRAWIDŁOWY FORMAT ETYKIETY

Prosimy o dodanie TYLKO i wyłącznie etykiet w formacie A6P. Zamówienia z etykietami w
innym formacie będą bez wyjątków anulowane.



3. NADAWANIE ETYKIET

W przypadku gdy Państwa etykieta jest obsługiwana przez przewoźnika Inpost lub DPD,
muszą Państwo się tylko upewnić by figurować na etykiecie jako nadawca.

Gdy wybiorą Państwo innego przewoźnika niż Inpost lub DPD, muszą Państwo zamówić
podjazd kuriera i o to by figurować na etykiecie jako nadawca. Zamówienie podjazdu kuriera
może zostać dokonane dopiero wtedy gdy Partner Centrali Zabawek otrzyma wiadomość, że
zamówienie zostało spakowane i jest gotowe do odbioru.

UWAGA!
Zamówienie podjazdu kuriera wcześniej, bez takiej informacji, może skutkować
odmową wydania paczki kurierowi, która jest jeszcze niegotowa, a w konsekwencji
naliczenie opłaty przez przewoźnika za tzw. pusty podjazd, którą ponosi Partner
Centrali Zabawek.

Zespół Centrali Zabawek.


