
PRZYGOTOWANIE DRUKARKI DO TRANSPORTU 
 
Do prawidłowego zapakowania drukarki najlepiej użyć oryginalnego pudełka kartonowego 
wraz z oryginalnym wypełnieniem styropianowym. Umieść drukarkę w pudełku tak, aby 
dokładnie pasowała do oryginalnych wypełniaczy. Nigdy niepotrzebnie nie wyrzucaj ani nie 

łam tych wypełnień. Wysyłając drukarkę zakupioną w naszym sklepie internetowym na 

oryginalnym pudełku nie wolno niczego przyklejać i pisać. 

 
 
 
Jeśli nie masz oryginalnego opakowania, musisz dostarczyć inny odpowiedni karton. 

 
 
 

Oryginalne elementy ochronne ze styropianu: 
 
 

 

 



1. Wypełnienie pudełka: 
 

Aby zabezpieczyć drukarkę wewnątrz pudełka, wypełnij całą pustą przestrzeń wokół 

urządzenia folią bąbelkową, poduszkami powietrznymi, skrawkami pianki, mocowaniem 

poliestrowym lub innym odpowiednim miękkim materiałem opakowaniowym. 

 
 

Nieoryginalne elementy ochronne wykonane z folii bąbelkowej, pianki lub poduszek 

powietrznych: 

 
 
 

 

 



2. Zabezpieczenie zewnętrzne pudełka: 

 
Uszczelnij pudełko kilkoma paskami wysokiej jakości taśmy klejącej. Wszystkie otwory i 
wieczka w opakowaniu powinny być mocno i widocznie zabezpieczone, aby zapobiec ich 
samoczynnemu otwarciu. 

 
Proszę owinąć całe kartonowe pudełko folią stretch lub folią do żywności, aby lepiej je 
zabezpieczyć. 

 
 
 
Drukarka owinięta czarną folią stretch: 

 

 

 



3. Znaki ostrzegawcze: 
 

Wydrukuj kilka kopii obrazu, który widzisz poniżej, a następnie przyklej go po obu stronach 

pudełka, tak aby strzałka wskazywała górny otwór. 

To ostrzeżenie nie zastępuje wysokiej jakości opakowań transportowych i wypełnień. Jest 

informacyjne. 

 

 

W przypadku wielokrotnego używania tego samego kartonu należy usunąć wszystkie       
wcześciejsze etykiety wysyłkowe. 

 
Opakowanie powinno być zgodne z zadeklarowaną wagą i rozmiarem przesyłki, aby w 
wystarczającym stopniu zabezpieczyć ją w transporcie. 

 
Jeśli z jakiegoś powodu zwracasz drukarkę, musisz dostarczyć pełną zawartość przesyłki: 
wszystkie narzędzia i akcesoria, które zostały dostarczone wraz z zakupem. 

 
 
 
 
 



ZWROT DRUKARKI DO NAPRAWY 
 
W przypadku drukarki wysyłanej do reklamacji prosimy o załączenie następujących 
dokumentów: 

 
• krótki opis zauważonej usterki w urządzeniu. Możesz również dostarczyć wadliwe 

wydruki i skontaktować się z nami w przypadku jakichkolwiek pytań serwisowych, 
• kopię dokumentu sprzedaży, 
• podpisaną listę akcesoriów, które wysyłasz wraz z drukarką, 

 

 
USZKODZENIE DRUKARKI PODCZAS TRANSPORTU 

 
Firma transportowa jaki i Ledum Kamara PL Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za 
niewystarczające zabezpieczenie / zapakowanie sprzętu. 

 
W przypadku, gdy towar nie jest odpowiednio zapakowany i zabezpieczony i gdy ulegnie 
uszkodzeniu w transporcie, pełną odpowiedzialność ponosi nadawca. 

 
Uszkodzenie drukarki podczas transportu do nas może wpłynąć na Twoje prawo do zwrotu 
pieniędzy lub odmowę przyjęcia drukarki do serwisu. 

 
Rodzaje uszkodzeń drukarki: 
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