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Zwroty produktów
Strona "Zwroty produktów" przedstawia Ci list wszystkich trwajcych procesów RMA (Return
merchandise authorization).
U dou strony moesz wczy opcj zwrotu produktu. Wybierz i okrel ilo dni, podczas których produkt moe
zosta zwrócony, a nastpnie zachowaj ustawienia. Od tej chwili Twoi klienci bd mieli moliwo zwrotu
towarów.

Proces zwrotu od strony klienta:

Po aktywacji opcji zwrotów w sklepie, klient moe dokona zwrotu produktu (jeli okres zwrotu nadal
obowizuje). Aby to zrobi, musi wykona nastpujce czynnoci:
1.
2.
3.
4.

Wej w zakadk "Historia zamówie" na swoim koncie klienta.
Zaznaczy zamówienie, którego dotyczy zwrot.
Zaznaczy produkt(y), który chce zwróci, oznaczajc pole przy jego(ich) nazwie.
(Opcjonalnie) Wyjani powód zwrotu, aby obsuga sklepu moga lepiej zrozumie, dlaczego klient chce to zrobi.

Gdy formularz jest kompletny, klient naciska "Zwró towar", a odpowiednia informacja zostaje wysana
do obsugi sklepu. Pojawia si ona jako "Oczekiwanie na potwierdzenie" w zakadce "Zwroty produktów"
na koncie klienta.

Zwrot produktu: jak Ty to widzisz

Informacja o zwrocie pojawi si w panelu administracyjnym. Na pocztku RMA posiada status
"Oczekujce na potwierdzenie".

Proces zwrotu odbywa si w kilku etapach wskazanych statusem RMA:
Oczekiwanie na potwierdzenie.
Oczekiwanie na przesyk
Przesyka zostaa odebrana
Brak akceptacji zwrotu
Dokonanie zwrotu

Przyjcie bd odrzucenie zwrotu ley w Twojej gestii.
1.

1. Nacinij na nazw informacji o zwrocie, aby zobaczy wicej szczegóów.
2. Zmie status, aby kontynuowa proces zwrotu albo go zatrzyma.

Jeli chcesz go zatrzyma (i odmówi zwrotu pienidzy klientowi), wybierz status "Brak
akceptacji zwrotu".
Jeli przyjmujesz zwrot i chcesz odda klientowi pienidze, postpuj w nastpujcy sposób:
a. Wybierz nastpny krok w procesie: "Oczekiwanie na przesyk", a w ten sposób do klienta zostanie wysana mailem informacja, e
moe odesa produkt.
b. Po otrzymaniu przesyki, zmie status zwrotu na "Przesyka zostaa odebrana".
c. Na ostatnim etapie, a wic po zakoczeniu procesu (po zwrocie pienidzy klientowi albo przyznaniu mu potwierdzenia zwrotu),
zmie status na "Dokonanie zwrotu".
3. Zatwierd.

Zwrot kosztów klientowi

Zamówienie moe by refundowane albo czciowo, albo cakowicie. Dokonuje si tego za pomoc dwóch
przycisków umieszczonych u góry strony zamówienia, a nie na stronie zwrotów.
Przyciski akcji zmieniaj si w zalenoci od aktualnego statusu zamówienia. Przykadowo, gdy produkt ma
status "Dostarczony", pojawiaj si dwa przyciski "Zwrócone produkty" oraz "Czciowy zwrot".
Zwrot produktu nie jest funkcj domylnie wczon. Aby j aktywowa, id na na stron "Zwroty
produktów" w menu "Zamówienia" i aktywuj t opcj sekcji poniej. W ten sposób bdzie ona
obowizywa dla wszystkich zamówie.

Zwrócone produkty. Uywaj tej funkcji tylko wtedy, kiedy klient zwróci produkty: gdy je otrzymasz, moesz je oznaczy w ten sposób na karcie
zamówienia. Po naciniciu przycisku "Zwrócone produkty" pojawi si nowa kolumna na karcie zamówienia, przy licie produktów, nazwana "Powrót".
Zaznacz pola przy zwróconych produktach, okrel ich ilo i nacinij przycisk "Zwrócone produkty" u dou tabeli.
Czciowy zwrot. Uyj go wtedy, gdy tylko cz zamówienia ma podlega zwrotowi bd dlatego e klient zwróci produkt, bd jako znak dobrej woli za
uszkodzony produkt, który klient zdecydowa si mimo wszystko zatrzyma. Nacinij przycisk "Czciowy zwrot", a niej, przy licie z produktami pojawi si
kolumna "Czciowy zwrot". Okrel ilo oraz kwot dla kadego z produktów, wybierz któr z opcji poniej i nacinij na "Czciowy zwrot".

Gdy okrelisz produkt jako zwrócony bd do refundacji, pojawi si 4 opcje do wyboru:
Dostarczone produkty. Gdy zaznaczona, PrestaShop uzna, e produkty zwrócone s znów dostpne do sprzeday i dlatego podniesie stan
magazynowy produktu. Nie powiniene tego zaznacza, jeli zwrot nastpi ze wzgldu na fakt, e produkt by uszkodzony.
Generuj potwierdzenie zwrotu. Gdy zaznaczona, zostanie wygenerowane potwierdzenie zwrotu, które stanowi zapewnienie ze strony sklepu, e
produkt zosta zwrócony, za sklep zwróci pienidze. Klient bdzie móg z tego skorzysta podczas kolejnego zakupu.
Generuj kupon. Gdy zaznaczona, zostanie wygenerowany kupon na kwot zwróconych produktów. Kupon przyjmuje form kodu rabatowego, z
którego klient moe skorzysta podczas procesu zamówienia. Moesz edytowa istniejce kupony klienta, odwiedzajc jego stron:
na stronie zamówienia nacinij na odnonik pod nazwiskiem klienta w sekcji "Klient", na stronie klienta przejd do sekcji "Kupony", moesz edytowa
kady z nich za pomoc przycisku "Edytuj".
Zwrot kosztów wysyki. W ramach miego gestu moesz zwróci koszty przesyki poniesione przez klienta w procesie zwrotu.

Jeli klient zapaci za towar, posugujc si kart kredytow, system patniczy powinien dokona zwrotu
automatycznie. Jeli zamówienie zostao zrobione przelewem albo czekiem, musisz samodzielnie
dokona zwrotu, a nastpnie zaznaczy w zamówieniu, e zwrot zosta dokonany rcznie.

