
INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA PRZESYŁEK  

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości jesteśmy do Państwa dyspozycji.                                                                                                                                                     

+48 22 18 95 901 

1. Do transportu przyjmowane są wyłącznie palety nie noszące znamion uszkodzenia (preferowne są palety EURO lub 
identyczne wymiarowo i jakościowo).  

2. Przesyłka powinna być trwale umocowana do palety przy pomocy folii stretch i/lub taśm bindujących. 

3. Przesyłka powinna być zafoliowana folią stretch ze wszystkich stron (również z góry) oraz w miarę możliwości 
oklejona firmową taśmy zabezpieczającą. 

4. Elementy przesyłki nie powinny wystawać poza obręb palety. 

5. Jeśli jakaś część przesyłki nietypowej wystaje poza obrys palety musi być tak opakowana, by nie mogła sama zostać 
uszkodzona i/lub uszkodzić innej przesyłki.  

6. Elementy lżejsze przesyłki powinny być układane na elementach ciężkich. 

7. Środek ciężkości przesyłki należy zlokalizować centralnie. 

8. Wszystkie narożniki przesyłki należy zabezpieczyć tekturowymi narożnikami.  

9. Maksymalna wysokość przesyłki wynosi 1800 mm. Przyjęcie do przewozu przesyłki wyższej jest możliwe po 
uzgodnieniu z pracownikiem przyjmującym zgłoszenie. 

10. Elementy okrągłe np. walce, beczki powinny być na palecie zbindowane i zabezpieczone przed przemieszczeniem 
się za pomocą klinów lub innych elementów. 

 

 

Jak prawidłowo przygotować przesyłkę paletową 
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PAMIĘTAJ   ! 

 

Za przygotowanie i jakość zabezpieczenia przesyłki odpowiada Nadawca. 

 

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”. 

 

EASYTRUCK może odmówić przyjęcia do przewozu rzeczy, których stan jest wadliwy lub opakowanie niedostateczne albo nie mających wymaganego opakowania. 

 

EASYTRUCK nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z braku, niedostateczności lub wadliwości opakowania. 


