INSTRUKCJA ZWROTU TOWARU za 9 PLN InPost - przywilej dla Klientów posiadających konto. Jeśli nie
posiadasz konta (robisz zakupy bez rejestracji) albo chcesz w tradycyjny sposób zwrócić / nadać towar to
skorzystaj proszę z formularza. Formularz zwrotu dostępny jest na dole strony w stopce w zakładce “pliki do
pobrania”.
KROK PO KROKU
1. Zaloguj się / musisz posiadać konto w naszym sklepie internetowym. Po zalogowaniu w stopce na dole na
zielonym tle wybierz zakładkę “moje zamówienia”.

2. Wyświetli się lista zakupów w naszym sklepie z numerami zamówień. Wybierz zamówienie, w którym
znajduje się produkt, który chcesz zwrócić.

3. Po kliknięciu w odpowiedni numer zamówienia wyświetlą się produkty oraz szczegóły zakupów. Na samym
końcu znajdują się dwie możliwości: zwrot lub reklamacja - wybierz odpowiednie działanie.

Zwrotu dokonujesz jeśli towar, który otrzymałeś nie spełnia Twoich oczekiwań bądź na przykład rozmiar jest
nieodpowiedni. Na reklamację zdecyduj się jeśli towar jest niezgodny z zamówieniem bądź jest uszkodzony.

4. Po wybraniu zwrotu wyświetlają się jeszcze raz wszystkie produkty z możliwością zaznaczenia towarów,
które chcemy zwrócić. Kolejno przejdź do następnego kroku.

5. W punkcie kolejnym wybieramy sposób zwrotu towaru. Oczywiście jeśli chcesz skorzystać z zwrotu za 9 zł
wybierasz InPost i zaznaczasz jakie wymiary będzie mieć Twój pakunek - zaznacz jedną z opcji i przejdź
dalej. Pamiętaj, że gabaryty paczki nie mogą przekroczyć wymiarów 41 X 38 X 64 cm oraz wagi 25 kg.

6. Kolejno zaznacza magazyn główny jako adres do zwrotu i przejdź dalej.

7. Zdecyduj w jaki sposób chcesz otrzymać zwrot należności. Do wybory są dwie formy „saldo klienta” oraz
tradycyjny przelew. Jeśli chcesz otrzymać przelew na konto uzupełnij numer konta i przejdż dalej. Wybierając
Saldo Klienta decydujesz się na zwrot należności na saldo, które użyjesz podczas zakupów w przyszłości na
stronie armyworld.pl. Umieszczoną kwotę będziesz mógł wykorzystać podczas kolejnych zakupów - system w
przypadku nadpłaty, sam użyje tych środków do opłacenia kolejnego zamówienia. Pamiętaj również, że nie
można dokonywać wypłat gotówki z salda.

8. W ostatnim kroku sprawdź dane i zatwierdź zwrot.

9. Po zatwierdzeniu zwrotu należy nacisnąć “wydrukuj zgłoszenie zwrotu”. Wygenerowaną etykietę
naklejasz na paczkę i nadajesz w dowolnym Paczkomacie w Polsce (należy przy tym pamiętać że
wygenerowana etykieta jest ważna przez 30 dni).

