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 Składanie zamówienia 

 

Podczas składania zamówienia w sklepie internetowym użytkownik w przypadku 
doręczenia krajowego ma do wyboru następujące sposoby dostarczenia: 

• DHL Parcelshop – opcja umożliwiająca doręczanie do POP. Po jej zaznaczeniu należy 
znaleźć właściwy punkt klikając w link „Wyszukaj Parcelshop na mapie” pod listą 
sposobów dostarczenia. 
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Zostanie wyświetlona mapa na której należy wybrać POP i potwierdzić wybór 
przyciskiem „Wybieram ten”.  
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• DHL kurier – opcja umożliwiająca dostarczenie przez kuriera na adres podany przy 

składaniu zamówienia z opcją podania adresu dostawy sąsiada pod listą sposobów 
dostarczenia 

 
• DHL Parcelshop Pobranie, Kurier DHL - pobranie – opcje umożliwiające dostawę 

za pobraniem 
• DHL Wieczór 18-22 – opcja umożliwiająca dostawę w godzinach od 18 do 22 
• Kurier DHL - doręczenie do 9 i 12 - opcja umożliwiająca dostawę terminową do 

godziny 9 lub 12  

W przypadku doręczenia do innego kraju dostępne są tylko usługi DHL Kurier. 

DHL Parcelshop tylko dla doręczenia do Niemiec i Danii. 
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 Wydruk etykiety 

Aby wydrukować etykietę należy w panelu administracyjnym wcisnąć w kolumnie DHL 
przy wybranym zamówieniu polecenie Utwórz 

 

Po jego wciśnięciu wyświetlony zostanie formularz generowania etykiety z 
wypełnionymi polami. Edycja danych powoduje wyświetlenie ikony     przy nazwie 
zakładki. W przypadku ustawienia jednego z szablonów jako domyślnego po wejściu w 
tworzenie przesyłki poszczególne dane zostaną wprowadzone. 

Jeżeli nie określono szablonu domyślnego do formularza zostaną przeniesione dane 
odbiorcy, nadawcy, rodzaj wybranej usługi przewozowej, kwota pobrania jeśli wybrano 
taką formę dostawy oraz numer POP w przypadku dostawy do punktu. 

• Tworzenie przesyłki – należy określić płatnika (nadawca, zleceniodawca) lub 
wybrać szablon przesyłki, którego danymi zostanie wypełniona tworzona 
przesyłka 
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• Nadawca – dane nadawcy pobrane z ustawień sklepu znajdujących się w  

Stores->Configuration->General->Store information. W przypadku użycia 
szablonu informacje o nadawcy będą pochodziły z szablonu. Dodatkowo można 
wybrać nadawcę z listy zdefiniowanych w systemie. 

 

• Odbiorca – informacje o odbiorcy pochodzą z zamówienia 
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• Szczegóły przesyłki – należy określić rodzaj oraz parametry przesyłki (waga, 

wymiary, ilość). Dane mogą być pobrane z szablonu. 

 

• Rodzaj usługi przewozowej – możliwość wyboru usługi przewozowej. 
o DHL Parcel Polska – standardowe doręczenie 
o DHL Parcel 09 – doręczenie terminowe do godziny 9 
o DHL Parcel 12 – doręczenie terminowe do godziny 12 
o Doręczenie w godzinach 18-22 – doręczenie wieczorne 
o DHL Premium – doręczenie na następny dzień roboczy z darmową usługą 

PDI 
o DHL Parcel MAX- usługa przewozowa dla przesyłek pow. 31.5 kg 

• W przypadku zamówienia dotyczącego dostawy poza Polską, niezależnie od 
rodzaju przesyłki określonym w szablonie system wstawi jako rodzaj przesyłki 
DHL PARCEL CONNECT i odpowiedni kraj określony w zamówieniu.  
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• Nadanie – data z możliwością wyboru bieżącej daty oraz trzech dni w przód od 

aktualnej daty oraz zakres godzin odbioru przez kuriera. 
W przypadku ustawienia stałego zlecenia nie trzeba wybierać godziny. 

 

• Dostępne usługi dodatkowe – w przypadku przesyłek pobraniowych kwota 
ubezpieczenia oraz kwota pobrania zostaną automatycznie wypełnione wartością 
zamówienia niezależnie od kwoty ubezpieczenia określonej w szablonie przesyłki. 
Numer SAP w przypadku przesyłek z doręczeniem do Parcelshop będzie 
pochodził z zamówienia. 
Pozostałe usługi można zdefiniować jako domyślne w szablonie. 
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Po zapisaniu zostanie utworzona przesyłka i wygenerowana etykieta, aby ją pobrać 
należy w liście zamówień przy wybranym zamówieniu wcisnąć link Pobierz etykietę. 

 

 

 

 

Jeżeli w konfiguracji zostały włączone zwroty dostępny będzie dodatkowy przycisk 
umożliwiający pobranie etykiety zwrotnej do zamówienia. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wsparcie techniczne DHL eCom Helpdesk: 

Formularz kontaktowy: https://dhl24.com.pl/pomoc-techniczna/bledy.html#contact 

Adres mailowy: pl.cim@dhl.com 
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