
Dropshipping z Sohe w szczegółach 
 
W odpowiedzi na liczne zapytania odnośnie współpracy na zasadach dropshippingu z 
przedsiębiorcami opracowaliśmy krótki FAQ - listę najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi. 

1. Polityka zwrotów. Tak, przyjmujemy zwroty bez podania przyczyny. Towar musi być 
nieotwierany, oryginalnie zapakowany, bez śladów użytkowania. Wystarczy odesłać 
towar wraz z wydrukiem faktury z zaznaczeniem, którego towaru dotyczy oraz 
notyfikacja e-mail. Rozumiemy, że klienci sporadycznie zwracają towar i zdajemy sobie 
sprawę, że dla przedsiębiorcy zlecającego drop od dostawcy obsługa zwracanego 
towaru może być co najmniej kłopotliwa. 

2. Polityka reklamacji. Reklamacje dotyczące wysyłki (np. błędnie nadana przesyłka - 
błędna etykieta adresowa załączona do paczki mimo przekazania prawidłowej etykiety 
przez zleceniodawcę) rozpatrywane są pozytywnie i skutkują zwrotem dodatkowych 
kosztów wysyłki przesyłki poniesionych przez zleceniodawcę. Reklamacja odnośnie 
wyglądu produktu rozpatrywana jest indywidualnie. Producenci często zmieniają szatę 
graficzną produktu i nie zawsze udostępniane zdjęcia są aktualne. Niemniej jednak kod 
EAN jest najważniejszym parametrem, po którym jest identyfikowany produkt. W ciągu 
21 dni można zwrócić towar bez podania przyczyny, więc w tym przypadku sugerujemy 
zastosować to ustalenie. 

3. Czy jest przyznawany kredyt kupiecki? Jeśli tak to kiedy i na jakich warunkach? Nie 
praktykujemy na razie takiego rozwiązania. 

4. Jaki jest czas realizacji wysyłki? Czas realizacji wysyłki to 2 dni robocze licząc od 
kolejnego dnia roboczego od złożenia zamówienia. W “gorących” okresach (np. Boże 
Narodzenie) czas ten może się nieznacznie wydłużyć. Więcej szczegółów: 
https://www.sohe.pl/news/n/54/Dostawa 

5. Z których firm kurierskich Państwo korzystają? Inpost jest naszym główną firmą 
kurierską. Sporadycznie wysyłamy paczki również poprzez DPD/GLS/UPS (najczęściej 
za granicę). Nie wysyłamy Pocztą Polską. Nie korzystamy z innych punktów odbioru niż 
Paczkomaty Inpost. 

6. Czy są dostępne inne formy dostawy? Kurier Inpost lub paczkomaty Inpost, kurier 
DPD. Możliwe jest korzystanie z innej metody dostawy po stronie zleceniodawcy, lecz 
wiąże się to z koniecznością zorganizowania odbioru przygotowanych paczek oraz 
przesłania właściwych etykiet adresowych. 

7. Czy obsługiwane są wysyłki za pobraniem? Wysyłki za pobraniem nie są 
obsługiwane. Zapraszamy do generowania własnych etykiet adresowych i korzystania z 
pobrań w oparciu o wybranych przez siebie przewoźników. 

8. Jaki jest koszt dostawy w modelu dropshippingu? Taki sam, jak w sklepie 
detalicznym: https://www.sohe.pl/news/n/54/Dostawa 

9. Czy można korzystać z własnych etykiet? Tak, jak najbardziej. Jednak zlecenie 
podjazdu kuriera stoi po stronie zleceniodawcy. 
W praktyce kurier Inpost odbiera od nas paczki codziennie, więc zabiera też paczki 
partnerów dropshippingowych. Na swoje potrzeby pod adresem Xandia, ul. Brzeska 126, 
21-500 Biała Podlaska uruchomiliśmy własny punkt DPD Pickup - przy generowaniu 

https://www.sohe.pl/news/n/54/Dostawa
https://www.sohe.pl/news/n/54/Dostawa


etykiet przewoźnika DPD zapraszamy do zaznaczania opcji samodzielnego nadania w 
tym punkcie - gdy paczka zostanie spakowana, zostanie ona nadana na Państwa 
etykiecie z tego punktu DPD. 
W sklepie jest dostępna opcja wysyłki kurierem DPD w dość korzystnych cenach - 
możliwe, że bardziej atrakcyjnych, niż u popularnych brokerów. 

10. Dodatkowe uwagi odnośnie pakowania i wysyłki. 
Korzystanie z własnych etykiet jest bezpłatne. W takim przypadku prosimy o składanie 
zamówienia z formą dostawy bez kosztów przesyłki (Odbiór osobisty). Prosimy o 
przesyłanie etykiet w formacie A6 w formie pdf w odpowiedzi na wiadomość e-mail o 
złożeniu zamówienia lub zbiorczo w przypadku dużej ilości zamówień. Podczas 
składania zamówienia prosimy o dodanie numeru przesyłki kodu paczkomatu, numeru 
telefonu do klienta, nicku Allegro w uwagach do zamówienia, aby wykluczyć możliwość 
pomyłki przy adresowaniu przesyłek. 
Proszę zwracać uwagę na deklarowany rozmiar i wagę paczek. Proszę wybierać gabaryt 
paczkomatu, który będzie w przybliżeniu odpowiadał opakowaniu, w jakie możemy 
zapakować przesyłkę. Zdajemy sobie sprawę z trudności, jakie za tym idą - jednak nasz 
asortyment jest na tyle popularny, że można mieć wyobrażenie, ile miejsca zajmuje np: 

- 5 szamponów do włosów (nie będzie to na pewno gabaryt A paczkomatu, bliżej 
mu do B lub C), 

- środki czystości w pojemnikach 3 lub 5 litrów (prawie zawsze gabaryt C), 
- kilka szczoteczek do zębów (płaski gabaryt A), 1 opakowanie niewielkich perfum 

(gabaryt A), 
- kilka opakowań perfum  (gabaryt B). 

Oczywiście zawsze staramy się pakować przesyłki klientów b2b dopasowując 
rzeczywiste opakowanie do zadeklarowanego na etykiecie gabarytu, jednak czasem jest 
to fizycznie niemożliwe (głównie ze względu na rozmiar samego produktu) - wiązać się 
to może z dopłatą u przewoźnika (Inpost) podczas zmiany gabarytu przy weryfikacji. 
Odnośnie wagi paczki obowiązują ograniczenia przewoźników. W praktyce staramy się 
nie przekraczać wagi 25 kg jednej paczki. 

11. Czy jest możliwość wystawiania faktury zbiorczej? Na przykład raz na tydzień? Tak, 
wedle życzenia. Jedna faktura/jedno zamówienie lub jedna faktura/miesiąc to 
rozwiązania preferowane. 

12. Do której godziny trzeba złożyć zamówienie, aby zostało jeszcze dzisiaj 
zrealizowane? Nie ma takiej możliwości. Mimo posiadania niewielkiego stanu 
magazynowego współpracujemy z wieloma dostawcami, którzy codziennie dostarczają 
nam produkty wysyłane tego samego dnia do klientów docelowych. Oczywiście istnieją 
produkty, które mamy “od ręki”, jednak nie jesteśmy w stanie zagwarantować wysyłki 
tego samego dnia. Zamówienia złożone do 10:00 są najczęściej wysyłane kolejnego 
dnia roboczego. Standardowy czas dostawy to 2 dni robocze licząc od kolejnego dnia 
roboczego od złożenia zamówienia. Zastrzegamy sobie jednak prawo do wydłużenia 
czasu na wysyłkę nawet do 7 dni w przypadkach zwiększonej ilości zamówień. W 
obecnym czasie 2 do 4 dni to realny czas na wysyłkę dla zamówień z weekendu (których 
logicznie jest więcej), 2 dni dla zamówień złożonych od poniedziałku do czwartku. 



13. Czy wszystkie produkty w sklepie są zawsze dostępne? 
Wbrew pozorom jesteśmy niewielkim sklepem internetowym, jednak wspieranym przez 
dużych dostawców. Czasem, w okresach zwiększonej sprzedaży (izolacja związana z 
koronawirusem, okres świąteczny) zdarzają się niewielkie braki towarowe. Wynikają one 
z dostępności produktów u dostawców, ale także mnogości naszych kanałów sprzedaży, 
które sami prowadzimy. Przykładowa sytuacja to taka, gdy współpracujący 
przedsiębiorca synchronizuje stan magazynowy w oparciu o ostatni plik xml 
wygenerowany 1 godzinę wcześniej, klient docelowy dokonuje zakupu, dopiero wtedy 
przedsiębiorca składa zamówienie w naszym sklepie godzinę później, a wtedy towaru 
już może nie być - albo u nas, albo u dostawcy. Niestety nie mamy jeszcze wyrobionych 
procedur i technicznych możliwości automatycznego składania zamówień. Sugerujemy 
więc składanie zamówień w naszym sklepie najszybciej, jak jest to możliwe (nawet bez 
opłacania, jedynie celem rezerwacji towaru). Złożone i opłacone zamówienie otrzymuje 
status “Oczekuję na realizację”, po czym jest przez nas weryfikowane (status jest 
zmieniony na “W weryfikacji”). Najczęściej w godzinę lub dwie status zamówienia jest 
zmieniany na “W realizacji”, co jest raczej gwarancją rezerwacji produktów i wysyłki w 
dwa dni robocze. Zdarzają się sytuacje losowe, gdy dostawa nie dojedzie (cała dostawa, 
np. awaria samochodu kuriera, kurier nie odbierze paczek z hurtowni ze względu na 
ilość), wtedy nastąpi opóźnienie w wysyłce do klienta docelowego o kolejny dzień. 

14. Czy jest możliwa rezerwacja produktów? 
Jak najbardziej - zapraszamy do składania zamówień bez opłacania. Zamówienie 
takie zostanie przygotowane do wysyłki (ograniczymy w ten sposób problem z 
dostępnością) i wysłane, gdy opłacone. 

 
15. Czy można korzystać z Państwa zdjęć oraz opisów? Tak, można. Są to oficjalne 

zdjęcia pochodzące od dystrybutorów lub producentów. Proszę mieć na uwadze, że 
producenci branży kosmetycznej często odświeżają szatę graficzną produktów (etykiety, 
kształt butelek, grafika, zdjęcia) i nie zawsze nasze zdjęcia będą odzwierciedlać w 100% 
zamawiany produkt od strony graficznej. Czasem, w bardzo rzadkich przypadkach 
zmienia się również skład produktu. Te informacje staramy się na bieżąco aktualizować, 
jednakże nie zawsze nadążamy za zmianami. Liczymy na zrozumienie w tym zakresie 
oraz korzystania z prawa do zwrotu w przypadku braku satysfakcji u klientów 
docelowych. W przypadku chęci otrzymania rzeczywistego zdjęcia produktu, składu, 
kodu kreskowego (pochodzenie produktu) (są to wbrew pozorom częste życzenia 
klientów) zachęcamy do złożenia zamówienia bez opłacania - będzie to skuteczniejsze 
niż pisanie kilku wiadomości mailowo lub poprzez FB - mając potwierdzenie złożenia 
zamówienia i zadając pytania w tym wątku, będziemy wiedzieć, czego dokładnie 
zamówienie dotyczy i w czym możemy pomóc. 

16. Czy przyznajecie Państwo rabaty? Jeśli tak to na jakich warunkach? Rabat dla 
zleceniodawcy - klienta dropshippingowego to 15% na wszystkie produkty za wyjątkiem 
kategorii “perfumy”. Rabat ten może być negocjowany w przypadku realizowania 
wyjątkowych obrotów w określonym okresie czasu. Przy większych zamówieniach 
zapraszamy do rozmów w celu ustalenia indywidualnego rabatu - prosimy wtedy o 



złożenie zamówienia bez opłacania, my zrabatujemy pozycje zamówienia wedle ustaleń, 
po czym zamówienie będzie gotowe do opłacenia. 

17. Czy można otrzymać ofertę produktową w formie xml? Tak. Zapraszamy do 
rejestracji w sklepie sohe.pl jako klient. Po przekazaniu nam informacji mailowej o chęci 
rozpoczęcia współpracy włączamy rabat i udostępniamy unikalny dla użytkownika link do 
pliku xml z ofertą produktową. Sklep ma gotową integrację w bazie hurtowni sklepów 
Sky-shop. Prowadzone są już prace, aby zintegrować sklep w platformie Redcart. 

18. Jakie są preferowane formy kontaktu ze sklepem? Droga mailowa: info@sohe.pl, 
adres alternatywny: drogeria.sohe@gmail.com, e-mail właściciela: 
rafal.szybiak@xandia.pl, telefon właściciela: 509117383. 
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