Jak poprawnie odebrać przesyłkę od kuriera?
Przed podpisaniem odbioru obejrzyj ją czy nie jest wgnieciona, rozerwana lub nie ma innych uszkodzeń. W razie gdyby stan paczki budził zastrzeżenia, przesyłka jest uszkodzona lub pognieciona, dysponujesz prawem odmówienia przyjęcia przesyłki.
Zalecamy aby sprawdzić zawartość każdej przesyłki nawet, jeżeli pozornie nie nosi śladów uszkodzenia.
Po odbiorze przesyłki należy koniecznie wykonać dokładne zdjęcia z każdej strony, bez względu na jej stan. Jeżeli odbioru przesyłki
dokonuje inna osoba niż zamawiający, to obowiązkiem zamawiającego jest powiadomienie tą osobę o konieczności wykonania zdjęć.
Jeżeli nie zostaną wykonane wszystkie czynności dotyczące odbioru przesyłki zgodnie z zawartymi informacjami, to proces reklamacji
może zostać wydłużony lub zostanie ona odrzucona.

Co robić, gdy przesyłka, która przyszła do Ciebie, wygląda na zniszczoną?
Prosimy o obejrzenie przesyłki z każdej strony i zwrócenie uwagi w jakim jest stanie i po odebraniu przesyłki, ale w obecności kuriera warto sprawdzić
jej stan wewnątrz. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o spisanie z kurierem protokołu (kurier nie ma prawa odmówić wystawienia takiego
dokumentu.) i zaznaczenie w nim wyraźnie, że przesyłka była uszkodzona i w jaki sposób!
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W razie zastrzeżeń kurier zawsze ma obowiązek posiadać przy sobie niezbędne do spisania protokołu dokumenty.
Dopilnuj, aby kurier podpisał się na dokumencie reklamacyjnym, następnie powinieneś otrzymać kopię protokołu.
Wówczas kontaktujesz się z nami i informujesz o zaistniałej sytuacji.
Wyślij nam komplet dokumentów i zdjęć.
Natychmiast uruchomimy procedurę reklamacyjną.

Opakowanie zniszczone, zawartość uszkodzona.
Jeśli po otwarciu przesyłki stwierdzasz uszkodzenia, należy niezwłocznie sporządzić i podpisać protokół szkody.
M Poproś o druk protokołu kuriera i wypełnij go samodzielnie, zgodnie ze stanem faktycznym.
M Koniecznie odbierz przesyłkę zaznaczając „odbieram z zastrzeżeniami”.
M Zniszczona przesyłka zostanie u Ciebie, ale gdy tylko poinformujesz nas o zdarzeniu i prześlesz zdjęcia wraz z protokołem szkody, możemy natychmiast zlecić do Ciebie wysyłkę nowego towaru.
M Niebawem kurier zabierze od Ciebie uszkodzony towar.

Przesyłka nie budziła zastrzeżeń, po rozpakowaniu okazało się, że jest uszkodzona.
Podpisałem już odbiór, co teraz?
Na zewnątrz nic nie zdradzało problemów, kurier odjechał, potwierdziłeś odbiór bez zastrzeżeń. Być może przesyłkę odebrał ktoś inny, rozpakowałeś ją
kilka kilka dni później, a w środku czekała na Ciebie przykra niespodzianka. Spokojnie. Na wezwanie kuriera i spisanie protokołu masz 7 dni. Jeśli nie masz
numeru do kuriera, skontaktuj się z ﬁrmą kurierską. Kurier przyjedzie, aby sprawdzić stan faktyczny zgłaszanej sprawy. Przesyłkę wraz z opakowaniem
i widoczną etykietą zachowaj do przyjazdu kuriera. Uszkodzony towar musi znajdować się na miejscu, czyli pod adresem podanym na liście przewozowym
jako adres doręczenia.
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Protokół spisz samodzielnie, szczegółowo opisując uszkodzenia wewnętrzne.
Zwróć uwagę, czy nie przeoczyłeś uszkodzeń opakowania, które mogłyby wskazywać na uszkodzenie zawartości przesyłki.
Skontaktuj się z nami, prześlij zdjęcia opakowania i uszkodzeń wewnętrznych wraz z protokołem i zdjęciami.
Uruchomimy procedurę reklamacyjną i zlecimy do Ciebie wysyłkę nowego towaru.
Niebawem odbierzemy od Ciebie uszkodzony towar.

ZAPAMIĘTAJ!

Spisz protokół szkody, gdy przesyłka
nosi zewnętrzne ślady zniszczenia lub
po otwarciu okazało się, że zawartość
jest zniszczona. Masz na to 7 dni od daty
odbioru.

Nie martw się, że podpisując protokół
szkody z zastrzeżeniami i przyjmując do
siebie towar zostaniesz z nim na zawsze.

Prześlij do nas protokół szkody i zdjęcia
przesyłki obrazujące zniszczenia, będziemy
mogli natychmiast zlecić do Ciebie wysyłkę
nowego towaru, a uszkodzony towar
wkrótce odbierze od Ciebie kurier.

Co musi zawierać protokół szkody?

W zależności od ﬁrmy kurierskiej formularze różnią się między sobą. Zawsze staraj się szczegółowo opisać uszkodzenia przesyłki,której dotyczy protokół.
Protokół szkody na druku przekazanym przez kuriera wypełnij samodzielnie, zgodnie ze stanem faktycznym.
Jeśli pozostawisz protokół do wypełnienia kurierowi, szkoda może zostać pokazana w niekorzystnym dla Ciebie świetle.
Protokół nie jest równoznaczny ze złożeniem reklamacji. Powiadom nas o zdarzeniu po sporządzeniu protokołu i zdjęć. Prześlij je do nas. Natychmiast
uruchomimy procedurę reklamacyjną, a Ty niebawem otrzymasz nowy towar.
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Dane osobowe

4

W protokole powinny znaleźć się dane i podpis:
M pracownika ﬁrmy kurierskiej sporządzającego protokół
M klienta, który zgłasza szkodę.
M Odnotuj także miejsce i datę sporządzenia protokołu.
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Dane dotyczące przesyłki

Podaj:
M numer listu przewozowego,
M wartość przesyłki,
M datę i placówkę nadania,
M dane nadawcy i adresata.
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Czy opakowanie zewnętrzne i /lub wewnętrzne zostały uszkodzone?
M Jeśli tak, opisz, jak zostały zniszczone (np.rozerwane, zgniecione,
brudne, zamoczone, otwarte,poszarpane, pogięte, złamane, porysowane, uszkodzonontaśmę / sznurek, łatwy dostęp do zawartości).
M Zrób zdjęcie uszkodzeń. Możesz także naszkicować, w którym miejscu przesyłka została uszkodzona
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Opis szkody

M Czy szkoda ma charakter całkowity czy częściowy?
M Czy ma miejsce ubytek zawartości? Jeśli tak, podaj nazwę, ilość
i wartość towaru, którego brakuje.
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Opis opakowania

Opisz lub zaznacz, jak była opakowana przesyłka.
Czy była zapakowana w karton / kopertę / worek / folię /papier?
Czy zastosowano taśmę ﬁrmową?
Czy taśma jest uszkodzona?
Czy przesyłka znajdowała się na palecie?
Czy przesyłka posiada dodatkowe zabezpieczenia takie jak: przekładki tekturowe / folię bąbelkową / wypełniacz foliowy / folię
stretch / wypełnienie papierowe?
M Czy przesyłka posiada dodatkowe opakowanie wewnątrz?
M
M
M
M
M
M

Opis uszkodzenia towaru

Opisz rodzaj szkody, która dotyczy twojej przesyłki.
M Czy jest to rozbicie, porysowanie, braki zawartości?
M Gdzie szkoda została stwierdzona - w czasie rozładunku, w pojeździe, na wózku, po wydaniu?
M Jeśli zawartość przesyłki została uszkodzona, opisz szczegółowo
uszkodzenia. Podaj jaki towar został uszkodzony, w jakiej ilości, czy
jest to towar nowy, czy używany, podaj jego wartość i swoje ewentualne uwagi.

Kontakt z Działem Reklamacji
OEM ENERGY Sp. z o.o.
ul. Składowa 17
41-500 Chorzów

Opis zakresu zniszczenia
opakowania

e-mail: reklamacje@oemenergy.pl

