
PŘEVZETÍ ZÁSILKY OD PŘEPRAVCE
PŘEDPRODEJNÍ REKLAMACE

Níže uvedené body jsou velmi důležité při uplatňování reklamací:

Při přebírání zásilky je třeba zkontrolovat neporušenost balení zásilky každého balíku 
nebo palety. Zkontrolovat obal zásilky po jejím obvodu a napnutí fólie. Pokud převezmete 
zásilku, kterou nezkontrolujete před řidičem při jejím převzetí, nebude na pozdější reklamace 
o stavu zásilky brán zřetel.

Každé poškození zásilky nebo obalu zásilky, či jiné podezření, je nutné zaznamenat řidiči
do přepravního listu.

Řidič je povinen tento zápis umožnit.

Pokud máte výhradu ke stavu zásilky, zapište ji prosím do dokladu o převzetí zásilky a připojte 
její stručný popis.
Plně postačí zaznamenat, že je poškozen obal zásilky a jakým způsobem.
Zásilku pak co nejdříve rozbalte a zkontrolujte! Pokud zjistíte poškození zboží, nebo jeho 
nekompletnost, neprodleně nás prosím kontaktujte pro uplatnění předprodejní reklamace na 
mailu: velkoobchod@marimex.cz

5)    Paletová zásilka - zboží na paletě musí být řádně obaleno strečovou fólií a stažené k paletě.
Paleta musí být fólií obalena ze všech stran.
Balíková zásilka - zkontrolujte prosím, zda není balík viditelně poškozen nebo není mokrý.

Zákazník je povinen u balíkové zásilky zkontrolovat balení zásilky a převzít ji pouze tehdy, 
pokud  není nijak viditelně poškozena.
U paletové zásilky zkontrolovat balení zásilky a v případě poškození zaznamenat u převzetí 
poškození do dokladů dopravce.

V případě celovozových závozů věnujte prosím pozornost stavu plomby. Pokud je plomba 
porušena, zaznamenejte tuto skutečnost prosím do dokladů  řidiče.

Podmínky platné pro každý druh poškození (plomba, zásilka):

- Pořízení fotodokumentace v případě poškození
- Zápis do příslušných dokladů řidiče
- Kontrola kompletnosti zásilky do 24 hod. od doručení zboží
- Veškeré nesrovnalosti je nezbytné ve lhůtě do 24 hodin od převzetí reklamovat na   
 velkoobchod@marimex.cz (součástí oznámení musí být popis a rozsah závady,      
 fotodokumentace v případě poškození, případně kopie DL o zápisu nesrovnalosti řidiči při  
 dodání)
- Bez splnění uvedených podmínek nebo na pozdější reklamaci nebude brán zřetel!
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