
Як оформити повернення або обмін
товару на TAOBAO

У деяких випадках може виникнути необхідність повернути продавцеві товар,
що надійшов на склад.

По-перше, можливо, що товар був не належної якості, це може бути помічено
вами на фотографії або за результатами перевірки товару на складі, або також
продавець може помилитися з розміром, кольором, моделлю товару.

По-друге, товар може прийти на склад пошкодженим, або не в повному
комплекті, в цьому випадку Ваша домовленість про вирішення ситуації з
продавцем необхідно офіційно оформити на TAOBAO у вигляді запиту на
повернення.

По-третє, якщо на сторінці опису товару у продавця є наступний логотип : , то
товар можна повернути протягом 7 днів без пояснення причин (не сподобався,
передумали і т.д.). Слід відразу зазначити, що як такої процедури обміну на
TAOBAO не існує, зазвичай це оформляється як повне повернення коштів
продавцю з наступним зворотнім викупом.
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Щоб полегшити роботу з сайтом, ви можете увімкнути автоматичний переклад
тексту сторінки з китайської на зрозумілу для вас мову.

Ось так буде виглядати сторінка з автоматичним перекладом:

★ Заходимо під своїм обліковим записом на торговельний майданчик TAOBAO і
переходимо в розділ "Управління покупками".

Увага! Наведені нижче інструкції актуальні в тому випадку, якщо продавець вже
відвантажив товар, і він надійшов на склад, а термін подачі претензії або
повернення товару не закінчився (10 днів з дати відправлення продавцем). Про
це буде свідчити відповідний статус в купленому  товарі.
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★ Переходимо за посиланням "Виконати повернення" (якщо час для відправки
запиту на повернення минув, це посилання буде недоступно):

★  Як показано на зображенні, для того, щоб оформити повернення товару, ви
повинні вказати, отримали ви товар чи ні. Натисніть кнопку «ТОВАР
ОТРИМАНО»:



★ На наступному етапі ви повинні надати докладну інформацію про причини і
суму відшкодування, яку Ви хочете отримати:



Товар не може бути повернутий, якщо ви бажаєте отримати часткову
компенсацію вартості товару, наприклад, в разі невеликого дефекту, різниці в
кольорі, або якщо продавець надіслав вам кількість товару менше необхідного і
т.д. Якщо ж Вас повністю НЕ влаштовує товар, що надійшов або його
експлуатація є неможливою через відсутність, дефект і т.п., або Ви хочете
обміняти товар на більш підходящий - Ви повинні вибрати пункт "повернення
товару продавцю". Після прийняття рішення про повернення товару необхідно
вказати причину, яка є підставою для повернення. TAOBAO пропонує вам
вибрати кілька варіантів зі списку:
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Увага! Список, що розкриває причини повернення товару, може відрізнятися
для різних категорій товарів, однак загальний принцип повинен бути зрозумілий.
Після вибору причини повернення необхідно вказати суму, на яку ви хочете
отримати повернення. Зверніть увагу, що сума повернення не може бути більше
суми, сплаченої вами за товар. Також необхідно написати коментар про
повернення з поясненням причин, наприклад, погана якість, підробка, інший
колір (модель) і т.д. використовуйте GOOGLE перекладач, і спробуйте підібрати
найпростіші речення для перекладу. В полі для коментаря залиште одне або
два простих вирази, які будуть відображати проблемну ситуацію.
За можливості, бажано прикріпити фото, що  підтверджує наявний недолік або
дефект товару. Фотографію можна взяти в особистому кабінеті сервісу, для чого
натиснути правою кнопкою миші на фотографію і вибрати пункт контекстного
меню "Зберегти зображення як ...", після чого прикріпити до запиту на
повернення натиснувши в формі кнопку "Прикріпити фото". На фото,
постарайтеся акцентувати увагу продавця на проблемній ділянці товару,
показати невідповідність.

★ Після заповнення всіх обов'язкових полів та остаточної перевірки натисніть
кнопку «Відправити запит на повернення».
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★ Якщо запит на повернення подано успішно, то Ви повинні побачити
повідомлення про це, як показано на зображенні нижче. При цьому Вам стають
доступні деякі функції управління поданим запитом на повернення. Наприклад,
Ви можете скасувати або змінити запит, або залучити фахівців TAOBAO (тільки
в екстрених випадках, коли Ви не можете домовитись з продавцем). У продавця
є 5 днів, щоб прийняти або відхилити ваш запит на повернення.
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★ Зверніть увагу, що в розділі "Мої покупки" на TAOBAO біля товару з'явиться
статус "Запит подано на повернення".

★ Якщо продавець погодиться і прийме ваш запит на повернення, через деякий
час ви побачите інформацію про це в розділі «Мої покупки». Товар, який ви
відправили на повернення, буде мати значок годинника, який означає, що
покупцю потрібно дати відповідь. Продавець, ймовірно, прийняв (або відхилив)
ваш повернення і надав контактні дані для повернення товару.

★ У разі, якщо продавець погодився з поверненням, то перейшовши за
посиланням Ви побачите дані доставки для повернення товару. Якщо
продавець відхилив запит на повернення, Вам необхідно зв'язатися з ним і
з'ясувати причину відмови. Можливо, він попросить Вас змінити причину
повернення або відкоригувати суму повернення. Зробити це можна натиснувши
на кнопку "Змінити запит на повернення".
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★ В особистому кабінеті необхідно надіслати заявку на склад для відправки
товару назад продавцеві. Виберіть зі списку товарів "На складі" потрібний і
натискаємо кнопку "Повернення", після чого заповнюємо необхідні поля.
Всі поля обов'язкові для заповнення. Також всі дані про продавця необхідно
вказати на китайській мові, саме так, як надав вам їх продавець.

Увага!

1. Ви повинні повернути товар продавцеві протягом 7 днів після подачі заявки
на повернення, в іншому випадку, вона буде анулювання.

2. Повернення товару платние, за тарифами китайського перевізника і
оплачується клієнтом з балансу для оплати доставки в особистому кабінеті.

★ Після того, як співробітники складу відправили товар назад продавцеві, вам
буде висланий трек-номер і назва компанії, якою товар був відправлений. Цю
інформацію необхідно ввести в форму запиту на повернення і натиснути кнопку
«Відправити дані». Необов'язково вводити додаткову інформацію і
прикріплювати документи, достатньо заповнити тільки обов'язкові поля.

★ Після отримання товару продавець підтвердить повернення і гроші будуть
повернені  Вам на рахунок.


