Tworzenie loginu FedEx

Stwórz login FedEx na fedex.com/pl w kilku prostych krokach, a następnie podepnij do odpowiedniego konta FedEx.
Zyskaj możliwość logowania za pomocą jednego loginu do nowego krajowego narzędzia wysyłkowego
FedEx Domestic Shipping 2.0 (FDS 2.0) oraz międzynarodowego narzędzia wysyłkowego FedEx Shipping Manager (FSM).

Jak rozpocząć
Wejdź na
fedex.com/pl

W stopce na dole strony kliknij:
Stwórz login na fedex.com

1. Informacje kontaktowe
Uzupełnij informacje kontaktowe.
B

Pola oznaczone *
są obowiązkowe.

A

A

Podaj numer identyfikacyjny
użytkownika (login FedEx),
za pomocą którego będziesz
się logował do krajowych
i międzynarodowych narzędzi
wysyłkowych.

C

Zaznacz to pole jeśli chcesz
otrzymywać informacje od FedEx.

B

D

Kliknij Akceptuję,
aby kontynuować.
Numer identyfikacyjny użytkownika
Może składać się ciągu określonych liczb lub znaków,
to może być również Twój adres email.

D

C

UWAGA

Podczas wypełniania pól formularza, nie używaj polskich znaków.

3. Potwierdzenie

2. Informacje o koncie klienta
Uzupełnij informacje o koncie.

Oczekuj na wiadomość email
o pomyślnie zakończonym założeniu konta FedEx.

A

C

Wprowadź 9-cyfrowy
numer konta FedEx (EAN)*.

B

B

Wybierz nazwę (nick),
przypisaną do tego numeru
konta FedEx.

A

C

Kliknij Dalej,
aby zakończyć proces.
Pamiętaj
Jeśli nie zakończysz procesu,
wpisane przez Ciebie dane
nie będą ponownie dostępne.

*Numer konta FedEx (EAN):
- znajdziesz w swojej umowie krajowej FedEx1
- otrzymasz wypełniając formularz2 (przygotuj: Nazwę użytkownika
(login) FDS, NIP oraz Numer konta klienta)
1
2

UWAGA

Jeśli nie otrzymałeś potwierdzenia zakończenia zakładania
konta FedEx w ciągu 24 godzin, skontaktuj się ze swoim
Opiekunem Handlowym.

Dotyczy klientów z umową zawartą po 1 lipca 2021 r.
Dotyczy klientów z umową zawartą przed 1 lipca 2021 r.

Zaloguj się na fedex.com/pl i wysyłaj przesyłki krajowe i międzynarodowe.
Jeśli nie masz oferty dla usług międzynarodowych skontaktuj się
z Opiekunem Handlowym.
Aktualizacja 28 lipca 2021 r.

URUCHOM FDS 2.0
Jeśli chcesz nadać pierwszą przesyłkę za pomocą FDS 2.0,
zapoznaj się z Instrukcją Użytkownika FedEx Domestic Shipping 2.0.

