
Instrukcja zgłoszeń grupy 
towarów marki Incore



Tusze i tonery marki Incore ze względu na swoją bogatą różnorodność 
rozróżniane są po numerach seryjnych (SN) bądź EAN. Poniżej przykłady gdzie 
zlokalizować unikalny numer na produkcie.

Tonery z seri Bxxxxxxx, 
zdjęcie poglądowe 
opakowania

Tonery z seri Bxxxxxxx, 
zdjęcie poglądowe towaru 

wraz z etykietą SN

Tonery z serii 
Bxxxxxxx, 

etykieta SN

Tonery i tusze z serii Bxxxxxx



Tonery i tusze z serii 5 9xxxxxx

Tusze z serii 5 9xxxxxxx, 
zdjęcie poglądowe 

opakowania

Tusze z serii 5 9xxxxxxx, 
zdjęcie poglądowe numeru 
seryjnego

Umiejscowienie 
numeru seryjnego na 

towarze.



Tonery i tusze z serii 111XXX111

Tonery z serii 111XXX111, 
zdjęcie poglądowe 
opakowania

Tonery i tusze z serii 
111XXX111, posiadają takie 

oznaczenia na towarze.



Tonery i tusze z serii 111XXX111

Tusz z serii 111XXX111, 
posiadający wcześniej 
wspomniane oznaczenia.



Niektóre tusze i tonery z uwagi na brak numeru SN wymagają wprowadzenia 
nr serii (EAN), jest to numer powtarzalny i wymaga przy rejestracji 
zgłoszenia podania nr faktury zakupu. Dzięki czemu można w łatwy sposób 
sprawdzić jaki towar oraz jaka jego ilość w zależności od daty zakupu jest na 
gwarancji.
Aby poprawnie zarejestrować zgłoszenie należy przejść do zakładki „Nowe 
zgłoszenie” i wprowadzić nr serii (EAN) w polu „Nr seryjny”

Wykonanie zgłoszenia produktu po nr EAN



Wykonanie zgłoszenia produktu po nr EAN

Następnie z pola „Lista dokumentów” wybrać preferowany dokument 
zakupu i następnie wcisnąć przycisk „Wybierz”
Faktura zostanie przyporządkowana do podanego wcześniej nr EAN. 



Po poprawnym wskazaniu faktury reszta pól zostanie uzupełniona. Ostatnim 
krokiem pozostaje opisanie problemu w polu „Opis uszkodzenia” i następnie 
wciśnięcie przycisku „Wyślij” W ciągu 24 godzin zostanie nadany nr RMA, po 
potwierdzeniu należy przygotować przesyłkę do wysyłki. 

Wykonanie zgłoszenia produktu po nr EAN



Przygotowanie produktu do wysyłki

Należy pamiętać o właściwym zapakowaniu towaru przed wysłaniem do 
firmy Incom Group S.A. Dysze pojemników na tusz są wrażliwe na mieszanie 
kolorów bądź na sklejanie. Ważne aby pojemnik od spodu był zabezpieczony 
przez folię producenta oraz klips. – Poniżej zdjęcie poglądowe

Prawidłowo zabezpieczony 
pojemnik na tusz

Prawidłowo zabezpieczony 
toner


