
Postup při vrácení zboží, objednané na e-shopu ROOMSTOCK, 

přes mobilní aplikaci „Zásilkovna“ 

Nejdříve budete potřebovat mobilní aplikaci „Zásilkovna“. Jestliže ji ještě nemáte, stáhněte si ji 

následujícím způsobem: 

 

1. Naskenujte QR kód nebo stáhněte pomocí odkazu 

Pro operační systém IOS                    Pro operační systém ANDROID 

 

Odkaz pro IOS: https://apps.apple.com/cz/app/z%C3%A1silkovna/id1439905771?l=cs 

Odkaz pro ANDROID: https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.zasilkovna.app&pli=1 

 

2. Přihlášení do aplikace 

  

Klikněte na „Jdeme na to“. Zvolte zemi, ve které budete přijímat či odesílat zásilky. Klikněte na 

„Souhlasím a Pokračovat“. 

https://apps.apple.com/cz/app/z%C3%A1silkovna/id1439905771?l=cs
https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.zasilkovna.app&pli=1


 

Zadejte své telefonní číslo, na které pak obdržíte SMS kód. Tento kód pak zadáte v dalším kroku 

(viz obrázek níže). 

  

Pokud jste udělali vše správně, dostanete se na úvodní stránku aplikace „Zásilkovna“, viz 

následující obrázek: 

 

 



3. Odeslání zásilky 

Na úvodní stránce (viz předchozí obrázek) klikněte na „Odeslat zásilku“. 

Zobrazí se Vám následující okno: 

 

 

 

Klikněte na „Pokračovat“. 

Po kliknutí se Vám zobrazí prázdné pole, kam zadáte jméno, telefonní číslo a e-mail příjemce 

(přesně podle následujícího obrázku). 

 

Jméno: Vilém Dýčka 

Telefonní číslo: +420 727 808 014 

E-mail: v.dycka@gmail.com 

 

Zkontrolujte, prosím, zda jsou Vámi zadané údaje o příjemci správně. 

Náklady spojené s vrácením, hradíte Vy (tak jak je to dané v obchodních podmínkách). V tomto 

případě je to 79 Kč za zásilku. 



 

 

Klikněte na „Pokračovat“. 

Vyskočí Vám možnost způsobu doručení. Zvolte „Doručení na výdejní místo“. Do vyhledávání 

zadejte adresu „Soudní 4“ a zvolte výdejní místo „ATAcomp s.r.o.“. 

 

   

 



Jestliže jste udělali vše správně, zobrazí se Vám následující okno: 

 

 

Klikněte dále na „Pokračovat“. 

 

4. Pojištění zásilky 

Na závěr doporučujeme zpětnou zásilku pojistit v hodnotě odpovídající vašemu zboží. Maximální 

hodnota pojištění, kterou Zásilkovna poskytuje, je 5 000 Kč. 

Důvodem, proč doporučujeme Vámi zasílané zboží pojistit, je ten, že pokud by nastala situace, 

kdy Zásilkovna Vaše zboží ztratí nebo ho při přepravě poškodí, neneseme za případné vzniklé 

ztráty či škody žádnou odpovědnost! 

 



 

 

V posledním kroku pak zvolte způsob, kterým chcete zaplatit. Buď „Kartou online“ nebo „Apple 

Pay“.  

 

Po zaplacení se Vám na obrazovce zobrazí kód, který sdělíte na jakékoli pobočce Zásilkovny, na 

kterou balík zanesete. 



  

 

Zásilky, zaslané zpět k nám přes Českou poštu, nepřijímáme! Přijímáme zboží vrácené pouze na 

Zásilkovnu přes zasílací službu „Zásilkovna“. 

 

Pokud bystě i po tomto manuálu měli nějaké dotazy, neváhejte a obraťte se na náš e-mail 

info@roomstock.cz.  

Děkujeme, 

Váš ROOMSTOCK 

mailto:info@roomstock.cz

