CSOMAGOLÁSI ÚTMUTATÓ
Kérjük, vegye figyelembe a következő pontokat. Azt szeretnénk, hogy minden csomag biztonságosan és
minden probléma nélkül eljusson a címzettjéhez.
Az árut mindig úgy kell becsomagolni, hogy ne legyen veszélyes se az Ön sem mások szállítmányára. Hosszú
tárgyaknál, például rudak, azok végeit kartondobozokkal kell védeni. Mellékletben a csomagolási
útmutatónkat( A jó csomagolás alapjai) is megtalálja.
A szállítmányokat általában szállítószalag-rendszerek segítségével válogatják. Csomagoláskor kérjük, vegye
figyelembe, hogy csomagjának egy 80 cm-es zuhanásnak is ellen kell állnia.
Megfelelő csomagolás nélkül nincs felelősségvállalás.
Hogyan kell megfelelően csomagolni:










A külső csomagolásnak képesnek kell lennie ellenállni a belső és külső nyomásnak. Érzékeny, nehéz
vagy szögletes termékekhez használjon legalább kétrétegű hullámkartont.
A csomagolás tartalmának MINDEN oldalról jól ki kell párnázni, és a tartalomnak nem szabad
közvetlenül érintkeznie a külső csomagolással.
Valamennyi oldalt védeni vagy rögzíteni kell, a „fejreesés” valószínűsége magas.
A csomagolt áruknak nem lehethelye mozogni a csomagoláson belül. A tartalom maga a csomagolást
is károsíthatja. Csomagolópapír vagy hungarocell chips nem megfelelő védelem. Ezek legfeljebb az
üres részek kitöltésére alkalmasak, de nem akadályozzák meg a csomagolt áru mozgását a
csomagololásban.
Különböző terméktulajdonságok esetében a belső csomagolást hozzá kell igazítani a legérzékenyebb
termékhez.
A külső csomagolást zárja le, nehezebb csomagolások esetén pántot is használjon.
Kérjük, távolítsa el vagy ragassza át a régi címkéket és vonalkódokat.
A doboz zárófedelét keresztirányban is rögzítse ragasztószalaggal.

Mit kell még figyelembe vennem a csomagolás során?






A külső doboz kiválasztásakor vegye figyelembe a max. szállítási méreteket és súlyokat.
A tartalomnak el kell viselnie legalább 80 cm esést. Vegye figyelembe ezt üveg vagy finom, törékeny
termékek küldésekor.
Használjon belső kartondobozt a törékeny árucikkek rögzítéséhez és / vagy megfelelő anyaggal
bőségesen töltse ki a dobozt.
Ha még megvan az eredeti csomagolás, akkor használja azt és helyezze azt a külső dobozba.
Italpalackok törées esetén panasz csak akkor fogadható el, ha azokat csomagküldésre hitelesített
csomagolásban küldték el.

Helyes címzés





A címzett címét jól láthatóan és jól olvashatóan kell (ideális, ha kinyomtatva) elhelyezni a
csomagoláson.
Annak erősen ragasztva kell a dobozon lennie. (Kérésre címkét biztosítunk Önnek)
Kérjük, MINDEN esetben tüntesse fel a csomagban is a címzett és a feladó címét, hogy a küldemény
sérülés esetén is azonosítható legyen.
A feladó adatait is fel kell tüntetni a csomagon. Kérjük azonban MINDIG, hogy azt húzza át vagy a
címzett adataihoz képest sokkal kisebb betűmérettel írja.

Örömmel válaszolunk minden esetleges kérdésére

