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DHL24 to centrum zarządzania Twoimi przesyłkami w DHL Parcel! 

POZNAJ DHL24 
KROK PO KROKU 

 Aplikacja działa online pod adresem www.dhl24.com.pl  

 Dostępna 24/7, z dowolnego miejsca z dostępem do Internetu 

 Uruchamiana z poziomu przeglądarki internetowej 

http://www.dhl24.com.pl/
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Twoja przesyłka w DHL24 krok po kroku 

1. Zarejestruj się

2. Zaloguj się

3. Wybierz przesyłkę

4. Uzupełnij dane przesyłki

 5. Nadaj paczkę w punkcie lub zamów kuriera

6. Generowanie potwierdzenia nadania przesyłek
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1. Zarejestruj się

2. Zaloguj się

 Do rejestracji potrzebujesz  adres email. 

 Wpisz adres email do obsługi przesyłek. 

 Po rejestracji prześlemy link 

aktywacyjny na adres podany jako login; 

kliknij w link, który aktywuje konto. 

 Jeśli chcesz utworzyć konto dla umowy 

z numerem klienta (SAP), to link 

aktywacyjny do nowego konta zostanie 

wysłany na adres e-mail podany przy 

zawieraniu umowy; kliknij w ten link 

 i aktywuj konto. 

 Sprawdź czy emaile z linkiem 

aktywacyjnym nie zostały przeniesione 

przez skrzynkę pocztową do wiadomości 

typu spam/śmieci. 

 Możesz się zalogować, tylko 

gdy aktywujesz konto (patrz punkt 1).  

 Wpisz poprawnie login i hasło;  

zwróć szczególną uwagę na literówki, 

puste znaki (spacje) na początku 

lub końcu adresu e-mail. 

 Jeśli nie pamiętasz hasła, skorzystaj 

z opcji jego przypomnienia. 
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3. Wybierz przesyłkę

4. Uzupełnij dane przesyłki

1. Określ, czy jesteś nadawcą, czy odbiorcą zlecanej przesyłki
2. Określ kto płaci za przesyłkę
3. Wybierz szablon (jeżeli został wcześniej zapisany)
4. Ustaw datę nadania
5. Podaj adres doręczenia
6. lub podaj adres odbioru przesyłki  - dotyczy konfiguracji

„Zleceniodawca: Odbiorca” lub „Trzecia strona”
7. Możesz skorzystać z adresów dodanych do książki adresowej
8. Zaznacz „Dodaj do książki adresowej”, jeśli chcesz  dodać wpisany

adres do listy

W menu na stronie głównej wybierz „Nowa paczka”. 

aby nadać nową przesyłkę.
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9. Wybierz parametry przesyłki -  rodzaj, wagę, wymiary, liczbę paczek
10. Dodaj nową paczkę do przesyłki klikając „+” lub usuń paczkę, klikając „-”
11. Podaj zawartość przesyłki
12. Wybierz rodzaj usługi przewozowej
13. Wybierz usługi dodatkowe
14. Sprawdź cenę Twojej przesyłki
15. W dolnej części formularza możesz:

 zapisać szablon 
 usunąć wszystkie wprowadzone do formularza dane 
 zamówić kuriera do wygenerowanej przesyłki 
 zapisać przesyłkę bez lub z wydrukiem etykiety 
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5. Nadaj paczkę w punkcie lub zamów kuriera

Jeśli opiekunowi handlowemu DHL Parcel zgłoszono deklarację stałego odbioru przesyłek  

wtedy nie musisz zamawiać kuriera (przycisk „Zamów kuriera” jest niedostępny). 

 

Możesz zamówić kuriera na etapie tworzenia przesyłki; 
alternatywnie możesz to zrobić w panelu „Moje paczki”. 

Wybierz datę i godzinę przyjazdu kuriera 
(min. przedział czasowy to 2 godziny). 
Następnie kliknij ”Zamów Kuriera”. 

Potwierdzenie zamówienie kuriera 
będzie widoczne w DHL24 oraz 
prześlemy je na Twój e-mail. 

Możesz anulować zlecenie kuriera 
w panelu „Moje paczki”; wybierz 
przesyłkę i kliknij „Anuluj zlecenie”. 

Wydrukuj etykietę i nadaj przesyłkę 
w Punkcie DHL -  wybierz najbardziej 
dogodny z 7000! 

Jeśli opiekunowi handlowemu DHL Parcel zgłoszono deklarację stałego odbioru przesyłek  

wtedy nie musisz zamawiać kuriera (przycisk „Zamów kuriera” jest niedostępny). 

Stałym zbiorem można zarządzać w zakładce „więcej” / Narzędzia / Stały zbiór. 

Jeśli zdecydujesz, że, zamiast z kuriera, 
skorzystasz z  nadania paczki w Punkcie 
DHL, wybierz lokalizację i kliknij  
„Drukuj i zapisz”. 
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6. Generowanie potwierdzenia nadania przesyłek

 

Masz pytania ws. DHL24? 

Poznaj szczegółową instrukcję 

FAQ – odpowiedzi na pytania użytkowników 

Pomoc techniczna 

Obowiązuje od: 07.07.2020 / wydane przez: DZKE   DHL24/ WI-046/2 

Wybierz 
„Potwierdzenia 

nadania”. 

Po wyświetleniu listy zaznacz 
interesujące Cię przesyłki. 

Kliknij „Generuj” aby 
otrzymać potwierdzenie 

 w pliku pdf. 

Wybierz datę 
nadania. 

Wybierz rodzaj 
przesyłki. 

http://narzedzia.dhl.pl/files/dhl24/Instrukcja_DHL24.pdf
http://narzedzia.dhl.pl/pl/serwis/pytania-dhl24
https://dhl24.com.pl/DHL2/kontakt.html

