
Poučení – jak přebírat zásilky(  nejčastěji dveře  ) od našeho smluvního přepravce
- prosím věnujte tomuto článku pozornost a dodržujte rady viz níže – nechceme vás žádným 
způsobem poučovat, pouze čerpáme z našich zkušeností

!!!!! V první řadě překontrolujeme, zda zboží došlo na paletě a řádně zabalené – nikdy neposíláme objemné 
zboží bez palety(pokud vám dojde zboží bez palety, prosím zapište tuto skutečnost do přepravního listu a 
kontaktujte nás). Dveře na této paletě jsou uloženy nastojato. Přes dveře je přehozen lepenkový papír, který 
dveře chrání před drobnými oděrkami. Dveře jsou celé zastrečovány folií a tím připevněny k paletě – v obalu 
nejsou žádné díry, obal není nijak poškozen – je celistvý. Tento obal by měl být nepoškozen. Při jakémkoliv 
poškození obalu tuto skutečnost neprodleně nafoťte a zapište do přepravního protokolu při přebírání dveří. 
Tento bod je velmi důležitý a veřte že tímto předejdeme dohadům při uplatňování reklamace z důvodů 
poškození dveří z mechanického hlediska (proražení dveří, odření dveří a jiné) později na tyto skutečnosti již 
nebude brán zřetel *viz hvězdička níže. Jestli jsou dveře poškozeny, prosím zašlete nám fotky poškození i do e-
mailu na adresu info@drevostavmont.cz !!!!! V případě namontování poškozených dveří bude reklamace 
zamítnuta. Prosím proto o kontrolu dle postupu výše. 

*jeden příklad za všechny – Dojdou k zákazníkovi od nás dveře(nebo jiné zboží), ten je převezme od přepravce 
bez výhrad, odloží je do garáže, nebo na jiné místo a za týden, 2, nebo měsíc dveře vybalí a začne je montovat. 
A teď zjistí že jsou dveře například odřené, prasklé, nebo proražené. Co zákazník udělá – zavolá naší firmě a 
řekne vy jste nám dodali poškozené dveře. Toto je samozřejmě špatně – protože poškodit dveře se mohly na 
několika místech – samozřejmě u nás, přepravcem, nebo u zákazníka a teď kdo to zaplatí…..logicky ze strany 
zákazníka nebudu montovat dveře které jsem dostal poškozené. Logicky z naší strany – od nás odešly dveře v 
pořádku protože provádíme důkladnou kontrolu dveří a nakonec logicky ze strany přepravce – zákazník od nás 
přebral zboží bez výhrad, tedy zcela v pořádku. Je to prostě začarovaný kruh a jediná možnost jak z toho ven je 
při přebírání dveří tyto dveře vizuálně na paletě důkladně zkontrolovat, zda nejsou nějakým způsobem 
poškozeny dveře, obal, nebo paleta a až poté podepsat přepravci protokol o převzetí dveří bez jakýchkoliv 
výhrad. Pokud i tak něco přehlídnete, je třeba do 3 pracovních dnů od převzetí zboží škodu nafotit a zaslat a 
oznámit nám to. Do této doby ještě můžeme s přepravcem řešit reklamaci. Po uběhnutí této doby už bohužel 
reklamaci řešit nelze a reklamace z důvodu poškození již nebude uznána. 

Samozřejmě se tímto nechceme vyhýbat řešením reklamací, ale oděrky, různé šrámy a proraženiny, nebo 
zcela zdemolované dveře, nebo paleta (ano i to se nám již stalo) na kterých je zboží přepravováno si myslíme, 
že ze strany zákazníka je možné zkontrolovat již při přebírání zboží a ne až po týdnu, měsíci, nebo dokonce roce
po převzetí zboží.

Prosím respektujte tento návod na přebírání zboží od přepravce a když se náhodou stane že zboží přijde 
jakýmkoliv způsobem poškozené, věřím, že pokud dodržíte text viz výše, tak se domluvíme na rychlém 
průběhu a zdárném vyřešení reklamace. Samozřejmě se reklamacím snažíme vyhnout kvalitním balením, ale 
sem tam se prostě reklamace objeví.

Děkuji že jste si zboží objednali právě u nás a přeji příjemný zbytek dne.

S pozdravem

Jednatel společnosti Dřevostavmont Č&Š s.r.o.
Martin Čáslava

V Hustopečích u Brna dne 21.10.2015
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