
Potrzebne:

•  Duży karton mieszczący sprzęt, który chce Pan/Pani wysłać i 
w którym pozostaje wystarczająco dużo miejsca na osłonięcie 
produktu. Karton powinien być nieuszkodzony, gruby i stabilny 
(trzywarstwowy karton). Uszkodzony albo za cienki karton zała-
muje się, gdy zostanie obciażony lub rzucony. 

•  Wystarczająco dużo folii bąbelkowej, aby starczyło jej na 
owinięcie sprzętu przynajmniej dwa razy z każdej strony.

• Gruba taśma klejąca, mały nóż/nożyczki.

• Styropianowe narożniki lub chipsy.

Od nas otrzyma Pan/Pani: 

•  przy wysyłce przez firmę kurierską: wiadomość e-mail z linkiem, 
dzięki któremu będzie mógł Pan/Pani ustalić termin odebrania 
przesyłki bezpośrednio z firmą  kurierską.

•  przy wysyłce przez spedycję: potwierdzenie z terminem ustalonym 
przez naszą hotlinię.

Instrukcja pakowania –  
poprawne i bezpieczne pakowanie
Tutaj znajdziesz wskazówki, jak zapakować Twoje produkty,  
gdy nie posiadasz już orginalnego opakowania:
 

Krok 1

W przypadku używanych kartonów prosimy o usunięcie wszystkich naklejek i kodów kreskowych. Jeśli karton jest uszkodzony, uszkodzenia 
należy dokładnie okleić taśmą klejącą. Tutaj obowiązuje zasada: im dokładniej zostanie zapakowany produkt, tym lepiej będzie on chroniony 
przed uszkodzeniami.

Krok 4

Produkt owinięty w folię bąbelkową należy włożyć do kartonu 
wyłożonego styropianowymi chipsami i/lub narożnikami. Natępnie 
prosimy wypełnić karton w całości styropianowymi chipsami i/lub 
umocować urządzenie za pomocą dalszych styropianowych naro-
żników. Prosimy pamiętać, że urządzenie musi wytrzymać upadek 
z wysokości do 80 cm. Wypełniony formularz musi zostać włożony 
do kartonu razem z produktem. 

Krok 3

Wysyłany produkt należy obwinąć wystarczającą ilością folii 
bąbelkowej. Każda ze stron produktu powinna zostać owinięta  
kilka razy. Prosimy uważać, aby rogi produktu były szczególnie 
dobrze chronione. Następnie należy przymocować folię bąbel-
kową do urządzenia przy pomocy taśmy klejącej. 

Krok 5

Należy zamknąć karton i okleić jego kanty i rogi taśmą klejącą.  
W przypadku zwrotów lub przesyłek objętych gwarancją nie należy 
opisywać przesyłki adresem dostawy. Firma kurierska/spedycyjna 
dysponuje wszystkimi niezbędnymi informacjami i sama opatrzy 
przesyłkę odpowiednim adresem. W przypadku innych przesyłek 
prosimy o opatrzenie kartonu czytelnym adresem nadawcy i  
odbiorcy. Urządzenie jest gotowe do wysyłki.

Krok 2

Wypełnij dno kartonu przynajmniej 5 – 10 cm warstwą z chipsów 
styropianowych. Alternatywnie możesz również włożyć do rogów 
kartonu wystarczająco duże styropianowe narożniki, tak aby  
przesyłany produkt pewnie się w nich mieścił. 
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