
GHIDUL 

CONTACTAŢI ASISTENŢĂ PART-
ENERI PENTRU URGENŢE/COMEN-
ZI ÎN CURS: +37322903830

REZOLVAŢI-O SINGUR DIN
PARTNER WEBAPP
Dacă aveţi orice întrebări,
trimiteţi-ne un mesaj din
secţiunea Profil

SCRIEŢI-NE UN MESAJ DIN PARTNER 
WEBAPP (secţiunea „Profil”)
Vă rugăm, furnizaţi-vă emailul și 
numărul de telefon SAU trimiţând un 
email către partners@glovoapp.com

Stare comandă (anulată/în curs)
- Dacă a fost anulată, ar trebui să fie în secţiunea
  „Istoric” (aici puteţi găsi motivul).
- Dacă este încă în curs, ar trebui să fie în secţiunea
  „Acceptat”.

Indicaţi următoarele ca subiect:
„Modificare conţinut”.

Contactaţi-l direct sau apelaţi-ne pentru
a confirma că este pe drum.

Dacă aveţi orice întrebări după ce aţi încercat
să o rezolvaţi singur, vă rugăm să ne trimiteţi
un mesaj din secţiunea Profil.

Apelaţi-ne: vă vom ajuta după 
erificarea identităţii dvs.

Contactaţi-ne indicând datele de actualizat.

Apelaţi-ne sau trimiteţi-ne un mesaj din WebApp
din alt dispozitiv (https://partners.glovoapp.com).

Contactaţi-ne indicând
perioada și luna plăţii.

Contactaţi-ne indicând codul
comenzii și specificând situaţia.

Contactaţi-ne indicând
perioada și luna plăţii.

Mergeţi la secţiunea „Istoric” din WebApp
și filtraţi după „Rambursare”. 
Atingeţi comanda pentru a vedea motivul.

Atingeţi „Cere mai multe pungi” în secţiunea
„Profil” din WebApp și accesaţi GlovoStore
pentru a face cererea. Comunicaţi-ne prin WebApp
dacă aveţi probleme la accesarea Glovo Store.

Veţi găsi comenzile anulate în secţiunea
„Istoric” din WebApp.
a. Dacă preţul e mai mare de 0 €, veţi fi totuși plătit.
b. Dacă atingeţi comanda, veţi vedea motivul.

1 - Dezactivaţi produsul în WebApp.
2 - Apelaţi clientul și oferiţi-i o soluţie alternativă.

Dacă nu acceptă, eliminaţi produsul din comandă. 
Dacă întâmpinaţi probleme, apelaţi-ne pentru 
a anula întreaga comandă.

Nu am unul dintre produsele
listate în comandă

   - Acceptarea comenzilor
   - Răsfoirea istoricului vânzărilor dvs.

- Închiderea magazinului meu
   - Editarea programului de lucru/preţurilor

   - Dezactivarea produselor
   - Editarea detaliilor de contact

Dispozitivul nu pornește,
nu are sunet sau este defect

Comandă anulată, voi mai fi plătit?

Nu găsesc o plată bisăptămânală

Întrebări/diferenţe în legătură
cu facturarea și comenzile

Nu am primit o
factură bisăptămânală

Mi-a fost percepută
o rambursare și nu știu de ce

Am nevoie de pungi

Nu îmi amintesc numele
de utilizator și/sau parola

Editaţi preţul produsului in secţiunea Produse 
a Partner WebApp.

Vreau să editez
 preţul unui produs

Modificarea detaliilor bancare

Localizaţi comanda în WebApp
și atingeţi „Raportaţi curierul”.Problemă cu curierul

Curierul este în întârziere

Vreau să adaug/editez
numele, descrierea, atributele,

imaginea etc. pentru un Produs

COMENZI ÎN CURS

CE SĂ FACEȚI

MAGAZINUL MEU GLOVO

MENIUL MEU

FACTURARE ȘI PLĂȚI

RAMBURSATĂ

PUNGI

PROBLEME CU DISPOZITIVUL MEU

PROBLEMĂ


