
PAKOWANIE

ZAWARTOŚĆ I SPOSÓB
PAKOWANIA PRZESYŁEK 

W każdym przypadku służymy Ci pomocą pod nr tel. 0801 345 345 
lub w siedzibach naszych oddziałów na terenie całego kraju.

Szczegółowe informacje dotyczące pakowania dla poszczególnych branż znajdziecie Państwo na naszej stronie www.dhlexpress.pl/pakowanie

Pamiętaj!

Zgodnie z §6 REGULAMINU ŚWIADCZENIA KRAJOWYCH USŁUG PRZEWOZOWYCH I POCZTOWYCH DHL EXPRESS (POLAND) SP. Z O.O.:
1. Za jakość opakowania przesyłki odpowiedniego do jej zawartości odpowiada Nadawca.

2. Nadawca jest obowiązany przesyłkę właściwie opakować, a także oddać ją Kurierowi w stanie umożliwiającym jej prawidłowy przewóz i zapewniający,
że nie uszkodzi ona innych przesyłek w czasie przewozu, a także wydanie jej bez ubytku i uszkodzenia. W szczególności opakowanie powinno: być odpowiednio
zamknięte, uniemożliwiające dostęp do zawartości przesyłki osobom niepowołanym; być odpowiednio wytrzymałe stosownie do wagi 
i zawartości przesyłki; posiadać zabezpieczenia wewnętrzne, uniemożliwiające przemieszczanie się zawartości przesyłki; posiadać oznakowania świadczące
o specjalnym charakterze przesyłki, takie jak: „ostrożnie szkło”, „góra/dół” (oznakowanie może być dokonane przez Kuriera lub w Punkcie Przyjęć).

3. DHL Express może odmówić przyjęcia do przewozu rzeczy, których stan jest wadliwy lub opakowanie niedostateczne albo nie mających wymaganego opakowania.
DHL Express nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z braku, niedostateczności lub wadliwości opakowania.

4. W przypadku wykorzystania przez Nadawcę do przewozu przesyłek drobnicowych palet stanowiących własność DHL Express, a których zwrotu odmówił Odbiorca,
koszty z tym związane obciążają Nadawcę przesyłki.

DHL Express nie przyjmuje do przewozu przesyłek zawierających: gotówkę, papiery wartościowe, inne dokumenty o charakterze płatniczym; przedmioty wartościowe (wyroby jubilerskie, dzieła
sztuki, antyki, numizmatyki itp.); broń i amunicję; artykuły szybko psujące się, wymagające specjalnych warunków przewozu; towary chemicznie i biologicznie aktywne; zwierzęta, szczątki
ludzkie i zwierzęce; narkotyki i substancje psychotropowe; leki wymagające specjalnych warunków przewozu; inne towary, które swoimi właściwościami mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia
osób mających z nimi styczność, bądź mogące uszkodzić lub zniszczyć inne przesyłki; inne towary, których przewóz jest zabroniony na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
W szczególności DHL Express nie przyjmuje do przewozu przesyłek, jeżeli naruszałoby to przepisy prawa pocztowego (zwłaszcza naruszenia obszaru zastrzeżonego).

1. W zależności od zawartości przesyłki należy dobrać  odpowiedni
rodzaj opakowania:
a. płyny - beczki, butle, odpowiednie pojemniki na ciecze
b. towar sypki - kontenery, skrzynki, foliowe worki w kartonach
c. dokumenty - koperty firmowe DHL (rys. 1)
d. drobne elementy - foliopaki firmowe DHL (rys. 2)
e. pozostałe - kartony firmowe DHL, opakowania kartonowe,

skrzynki, kontenery.
2. Wielkość opakowania musi być dostosowana do zawartości

przesyłki, tak aby zminimalizować puste przestrzenie 
wewnątrz opakowania. (rys. 3, 4, 5, 6)

3. Wytrzymałość opakowania powinna być dostosowana 
do ciężaru oraz kształtu zawartości. Nie należy formować 
z kartonu nieregularnych kształtów, tylko użyć większego
opakowania i puste przestrzenie uzupełnić wypełniaczem.

4. Do pakowania przesyłek nie należy stosować opakowań zużytych
lub uszkodzonych.

5. Jeżeli przesyłane są elementy maszyn bądź urządzeń należy 
z nich usuniąć smary, płyny lub inne ciecze.

6. W opakowaniach należy stosować przegrody i wypełnienia.
Na spodzie, wierzchu i po bokach folię bąbelkową lub/i wypryski
styropianowe o odpowiednich kształtach. (rys. 5)

7. Przesyłkę należy okleić odpowiednimi nalepami ostrzegającymi.
(rys. 7)

8. Powinno się stosować 3 warstwy taśm zabezpieczających 
do zaklejenia dna oraz góry pudełka. (rys. 8)
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KOPERTA EKSPRESOWA

Proszę sprawdzić zgodność numeru koperty z zapisem na liście przewozowym
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Jak prawidłowo przygotować paczkę do 31,5 kg


