
Udostępniamy Klientom hurtowym w Polsce, sprzedaż na zasadzie dropshippingu. Nie wymaga to 
od sprzedawców posiadania i prowadzenia własnego magazynu. Dzięki naszej powierzchni 
magazynowej jesteśmy w stanie składować bardzo duże ilości towaru, dlatego udostępniamy ją 
również Państwu. 

Warto podkreślić, że nasza oferta hurtowni dropshippingowej nie odbiega prawie wcale od 
klasycznej sprzedaży hurtowej. Jako nieliczni udostępniamy klientowi B2B możliwość zwrotu i 
reklamacji towaru na zasadach ogólnych, konsumenckich.

Poniżej przedstawiamy kilka najważniejszych kwestii:

WYSYŁKA ZAMÓWIENIA
1. Faktura jest wystawiana do każdego zamówienia, nie jest drukowana i dodawana do przesyłki, 
wysyłana jest mailowo do Państwa.
2. Zamówienia są pakowane uniwersalnie, paczka nie posiada naszych emblematów.
3. Zamówienie powinno być opłacone, wtedy zostaje przekazane do realizacji, nie wystawiamy 
faktur zbiorczych. Nie wysyłamy za pobraniem.
4. Jest możliwość wysyłki na naszych listach przewozowych, wygenerowanych przez nasz system. 
Wysyłki są realizowane firmami kurierskimi, które mają podpisaną z nami umowę. Etykieta posiada
tylko informację kto jest nadawcą, czyli Trendi Marek Wawrzyczek sp.j. Nie mam możliwości, 
żeby klient podjechał osobiście, albo wysłał swojego kuriera.
5. Jest możliwość przesłania własnej etykiety, ale tylko kurierem DPD i Paczkomaty InPost. Do 
faktury zostanie doliczona opłata pakowania w wysokości 3zł.

WARUNKI ZWROTÓW I REKLAMACJI
1. Można zwracać towar nie posiadający śladów użytkowania – do 45 dni od momentu wystawienia
faktury (przykładowo towar, który się nie sprzedał)
2. Reklamacja Państwa Klienta w przypadku wystąpienia wady towaru podczas jego użytkowania –
do 2 lat od momentu jego otrzymania.
Państwa klient powinien zwrócić towar do Was,a Państwo do nas. Nie przyjmujemy zwrotów od 
Państwa klientów, z uwagi na to, że w paczce Klient nie dostanie faktury, nie jesteśmy w stanie 
zweryfikować od kogo dany zwrot otrzymaliśmy.
3. Należności zwracamy w ciągu 1-5 dni roboczych.
4. Koszt odesłania zwrotu jest po stronie klienta (czyli można zbiorczo zwrócić wszystkie towary i 
ponieść tylko jeden koszt przesyłki do nas).
5. Wymiany realizujemy na zasadzie zwrotu i nowego zamówienia, więc klient pokrywa koszty.
6. Koszt odesłania reklamacji jest zwracany po pozytywnym rozpatrzeniu. W przypadku odrzuconej
reklamacji, towar zostanie zwrócony do Państwa, po czym wystawimy fakturę na koszt przesyłki 
zwrotnej. Zalecamy Klientom weryfikację zwracanych towarów przed odesłaniem do nas.

SYNCHRONIZACJA DANYCH
1. Możliwość składania zamówień dropshippingowych w Customer API, czyli odzwierciedlenie 
procesu zakupowego w czasie rzeczywistym.
2. Zamówienia można również składać przez naszą stronę www.hurt.czasnabuty.pl, wtedy jest 
możliwość zmiany Adresu dostawy samodzielnie.
3. Udostępniamy pliki XML i CSV z ofertą.

DODATKOWE UDOGODNIENIA
1. Udostępniamy klientom możliwość rezerwacji produktów. Na opłacenie zamówienia czekamy 7 
dni.
2. Udostępniamy możliwość przesłania potwierdzenia przelewu, nie czekamy na zaksięgowanie 
wpłaty.

http://www.hurt.czasnabuty.pl/


3. Zamówienia opłacone do godz. 9 są realizowane tego samego dnia.
4. Obsługa posprzedażowa (hurtownia przyjmuje zwroty i samodzielnie rozpatruje reklamacje 
klientów).
5. Brak minimum logistycznego i ukrytych prowizji.
6. Profesjonalne zdjęcia produktów.
7. Zniżki i rabaty dla aktywnych partnerów, bierzemy pod uwagę:

• dotychczasowe terminowe wpłaty
• długość współpracy
• wielkość obrotu dostawcy


