
 

Instrukcja nadania paczek DPD oraz InPost 

 
 

Prosimy upewnić się, że 8-cyfrowy numer zwrotu Amway jest umieszczony w paczce. Umożliwi to 
identyfikację zwrotu.  
Nadaj przesyłkę w lokalnym punkcie DPD lub w wybranym przez siebie Paczkomacie InPost i zachowaj numer 
nadania do śledzenia przesyłki. W przypadku paczkomatów InPost otrzymasz 10-cyfrowy kod zwrotu. Umieść 
go na paczce oraz wprowadź na ekranie przy nadawaniu paczki w paczkomacie. Po dostarczeniu do Amway 
produktów, dokumenty są sprawdzane pod kątem kompletności i poprawności merytorycznej zgodnie z zasadami 
zwrotu towarów. W stosownych przypadkach nastąpi zwrot pieniędzy lub wymiana towaru. 
 
Paczka ze zwrotem powinna zawierać: zwracane produkty, 8-cyfrowy numer zwrotu Amway, oraz w 
widocznym miejscu na przesyłce: 
- etykietę DPD 
lub 
- 10-cyfrowy kod zwrotu wygenerowany przez InPost. 

 
Produkty można zwrócić na własny koszt Pocztą Polską i bezpłatnie poprzez paczkomaty firmy InPost lub firmą 
kurierską DPD. Instrukcje dotyczące nadawania paczek kurierem oraz poprzez InPost znajdą Państwo poniżej. 
 

a) DPD - Zlecenie odbioru przez kuriera „Zamów kuriera” 
 

 

1. Na stronie DPD https://www.dpd.com.pl/zwroty2 w polu „Numer zwracanej paczki” wprowadzamy numer 
przesyłki DPD, otrzymanej nie dawniej jak 120 dni przed nadaniem zwrotu. Numer przesyłki można znaleźć w 
szczegółach zamówienia na stronie www.amway.pl. 

2. W celu walidacji, czy nie jesteśmy robotem, przepisujemy tekst z obrazka 

http://www.dpd.com.pl/zwroty2
http://www.dpd.com.pl/zwroty2
http://www.amway.pl/


 

Po poprawnej autoryzacji wybieramy opcję: „Zamów kuriera”. 

3. Wprowadzamy dane odbioru przesyłki: 

a. Wybierając opcję „Pobierz ze zwracanej paczki”, adres odbioru będzie tożsamy z adresem 
doręczenia poprzedniej przesyłki. 

b. Wybierając opcję: „Wprowadź nowe” wprowadzamy nowy adres odbioru. 
c. Ważne: należy uzupełnić dane kontaktowe do osoby, która będzie nadawała przesyłkę zwrotną 

w tym nr telefonu oraz adres e-mail. 
 

4. Klikamy przycisk „Zamów kuriera”. Sprawdzamy, czy dane adresowe nadawcy są poprawne i zatwierdzamy 
„OK” 

5. Po zatwierdzeniu zlecenia, na ekranie pojawi się Numer zlecenia, który należy zachować 

6. Odbiór paczki nastąpi następnego dnia roboczego w godzinach 9:00 - 17:00. W dniu odbioru paczki, 

nadawca otrzymuje wiadomość e-mail z numerem kontaktowym do kuriera 

7. Kurier przyjeżdża z gotowym listem przewozowym i pozostawia pokwitowanie 

8. Zwrotowi podlegają produkty Amway zakupione w Polsce i zwracane w oryginalnych opakowaniach. 

 
 



 

b) Instrukcja zwrotu poprzez InPost 

1. Wchodząc na stronę https://szybkiezwroty.pl wybieramy opcję „Zwróć teraz”, następnie wybieramy z listy sklep: 

Amway Supply Chain Services 

 
2. Wypełniamy formularz zwrotu. Wszystkie pola są wymagane. 

 
a. wybierz rodzaj paczki (mała, średnia, duża) 
b. w polu „Numer zamówienia” wpisujemy Numer zamówienia Amway. 
c. W polu “Imię i nazwisko” wpisujemy swoje dane personalne 

d. w polu „Numer telefonu” wpisujemy dziewięciocyfrowy numer telefonu komórkowego. 

e. w pozostałych polach podajemy dane kontaktowe 

f. w polu „Opis” należy wpisać 8 cyfrowy numer zwrotu Amway    

g. w polu „Numer zwracanej paczki” wpisujemy ilość zwracanych paczek 

 

 
3. Czekamy na potwierdzenie, że formularz został wysłany. Po kilku sekundach, na podany w formularzu tel. 

komórkowy, otrzymujemy Kod zwrotu InPost. 

 

a. Kod ten umożliwi nadanie paczki w dowolnym Paczkomacie InPost. 

b. Kod jest ważny do 72 godz. od chwili jego wygenerowania. Przygotowujemy paczkę. Zwracane 

produkty należy zapakować w trwały karton, w sposób zabezpieczający przed nieuprawnionym 

dostępem do jego zawartości oraz uszkodzeniem produktów w transporcie 

 

4. Otrzymany Kod zwrotu InPost wpisujemy ręcznie na zewnętrznej stronie kartonu. Jest on 
identyfikatorem przesyłki, dzięki czemu nie trzeba drukować listu przewozowego. 

5. Nadawanie paczki w paczkomacie: 
 

a. na ekranie paczkomatu wybieramy kolejno opcje: “Chcę wysłać paczkę”, a nast. „Posiadam kod 
zwrotu”, 

b. wpisujemy Kod zwrotu InPost i wybieramy odpowiedni „Rozmiar skrytki”, 
c. umieszczamy paczkę w skrytce i zamykamy drzwiczki, 
d. na podany tel. komórkowy otrzymujemy potwierdzenie nadania. 

 
Zasady zwrotu produktów 

Zwracane produkty należy zapakować w trwały karton, w sposób zabezpieczający przed nieuprawnionym 
dostępem do jego zawartości. Ciężar jednego kartonu nie może przekraczać 20 kg. 

 

Rozliczenie należności 
Zwrot pieniędzy dokonywany jest tą samą metodą płatności, której użyto podczas zamówienia lub na wewnętrzne konto 
rozliczeniowe. Taki zwrot nastąpi w terminie do 14 dni od otrzymania przez Amway zwracanych towarów. 
 

https://szybkiezwroty.pl/

