
Instrukcja dodawania zwrotów w sklepie Yoga Bazar 

Krok 1 

Aby stworzyć zwrot masz dwie możliwe drogi: 

a) Wejdź w wiadomość mailową z 

podziękowaniem za zakupy w naszym sklepie. 

Znajdziesz tam link do dodawania zwrotu 

(zaznaczony na czerwono na obrazku obok) 

b) Zaloguj się w sklepie i przejdź do panelu 

klienta i w menu wybierz opcję dodania 

zwrotu (czerwona ramka na obrazku poniżej) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UWAGA!  

Czasem po kliknięciu w wiadomości w link do zwrotów, system poprosi o zalogowanie. Jeśli nie 

pamiętasz podawanego hasła lub nie zakładałeś/aś konta w naszym sklepie, nasz system wyśle na 

Twoją skrzynkę link, po kliknięciu którego zalogujesz się bez hasła. Link ważny jest tylko godzinę. Taki 

komunikat wygląda tak jak na obrazku poniżej. 



Instrukcja dodawania zwrotów w sklepie Yoga Bazar 

Krok 2  

Po dodaniu zwrotu danego zamówienia, w systemie pojawia się prosty kreator zwrotów. 

Kreator ma kilka kroków 

a) Wybieramy towar, który chcemy zwrócić 

 

b) Wybieramy sposób w jaki chcemy zwrócić towar. Możesz zrobić to sam(a), albo możesz 

skorzystać z naszego kuriera. Zachęcamy do wyboru drugiej opcji. W ten sposób otrzymasz 

etykietę gotową do naklejenia na paczkę i wystarczy, że nadasz bez zbędnych formalności paczkę 

w najbliższym punkcie Poczty Polskiej. Cena kuriera (9zł) będzie odliczona od kwoty Twojego 

zwrotu. 

 

c) Kolejny punkt to potwierdzenie adresu naszego magazynu. Tu klikamy po prostu „Przejdź dalej” 

d) Przedostatni punkt to wybór zwrotu środków. Możesz poprosić o zwrot na saldo klienta (1). 

Wtedy środki znajdą się na Twoim koncie w naszym sklepie i przy następnym zamówieniu zapłacisz 

odpowiednio mniej za jego realizację. Możesz wybrać przelew na konto (2) lub szybki zwrot przez 

tzw. Cashback na konto, z którego robiłeś/aś przelew podczas opłacania zamówienia (3). 

 

 

 

 

 

 

 

e) Ostatni punkt to podsumowanie wszystkich danych i zatwierdzenie zwrotu poprzez kliknięcie 

przycisku „Dodaj zgłoszenie zwrotu” 

 

 

>>>Paczkomacie InPost<<<



Instrukcja dodawania zwrotów w sklepie Yoga Bazar 

Krok 3.  

Po dodaniu zwrotu należy wydrukować i wypełnić zgłoszenie zwrotu i dodać je do wysyłanej 

paczki. Jeśli zaznaczyłeś/aś wysyłkę sklepu – pod koniec tego dokumentu znajdziesz etykietę 

kuriera Poczty Polskiej. 

 

  

 

dzięki której nadasz paczkę w każdym Paczkomacie InPost


