ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОПАКОВКА НА ПРАТКИ
Зъдължение на ПОДАТЕЛЯТ е да предава на куриера предмета на доставка в състояние
и опаковка, отговарящи на особените изисквания за отделните видове пратки,
Изисквания за документни пратки:
Документните пратки могат да бъдат предадени в пликове на подателя, както и в PVC
пликове, които предоставя „Тип – Топ Куриер” АД, срещу допълнително заплащане
Пликовете трябва да бъдат съобразени с размера и обема на документната пратка.
Адресиране:
В горния ляв ъгъл или в горната част на обратната страна на пратката /с
изключение на колетите/ се вписват данните за подателя на пратката:
Фирма
име, презиме и фамилия;
адрес – улица, номер, блок, вход, етаж, апартамент;
област;
пощенски код и наименование на населеното място, а за международните и
наименованието на държавата.
В долния десен ъгъл на пратката се вписват данните за получателя на пратката:
Фирма
име, презиме и фамилия;
адрес - улица, номер, блок, вход, етаж, апартамент;
област;
пощенски код и наименование на населеното място, а за международните и
наименованието на държавата.
Изисквания за недокументни пратки:
Опаковката трябва да бъде съобразена с вида, размера и естеството на стоката, както
и необходимостта от обработката ѝ независимо дали ще бъде ръчно или с товарещи
и сортиращи машини, за да пристигне до местоназначението си без увреждане.
Търговската опаковка не винаги е подходяща за транспортиране, моля спазвайте
следните изисквания:

•
•
•

•
•
•

1. При подготовката на пратки, трябва да са съобразени следните максимални
величини за всеки пакет:
височината не трябва да надвишава 1.70 м. /палетизирани пратки/
максимално тегло на всеки отделен пакет от пратката – 35 кг.
максимално тегло на палетизирана пратка – 350 кг.
2. Опаковката е отговорност на изпращача. Стоката трябва да бъде подготвена в
съответната вътрешна и външна опаковка, която надеждно да предпазва от
увреждане.
3. За да се определи най-подходящата опаковка, трябва да бъде съобразена със
следните фактори:
тегло на пратката
правила за опаковане
степен на чупливо
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4. Изключително важно е опаковка да бъде съобразена с теглото на пратката, да
бъде здрава, ако е необходимо ръбовете да бъдат подсилени. Не се поставят тежки
предмети в неустойчиви кутии, кашони и др. Използването на стари опаковки е лош
избор, използвани вече губят здравина.
5. Правила за опаковане:
Опаковката трябва да е с подходяща здравина, съобразена с естеството на
пратката.
Трябва да е подходяща за обработка, както ръчно, така и с товарещи и
сортиращи машини.
Отделни пакети, обединени с опаковъчна лента или по друг начин, трябва да
бъдат поставени в една обща по-голяма и достатъчно здрава картонена опаковка.
Кашоните не трябва да се препълват.
Задължително е всеки от предметите в пратка да има индивидуална вътрешна
опаковка, която не допуска контакт между тях.
Използват се разделители, когато се изпраща повече от един арктикул.
Предметите не трябва да се движат свободно във външната опаковка на
пакета.
При предмети с течно или полутечно съдържание, индивидуалната опаковка на
всеки един от тях трябва да се състои от няколко слоя плътен и твърд картон с форма
на предмета, няколко слоя аеро фолио, осигуряващ добро уплътнение, без празни
пространства.
При опаковане едновременно на различни продукти, уплътняването трябва да
бъде съобразено и подходящо за най-чупливия от тях. Етикетите „ Чупливост“ служат
само за информация. Могат да бъдат поставяне и етикети „стрелки”, посочващи
ориентацията на артикула.
Външната опаковка трябва да бъде сигурно запечатана.
Материали за уплътнение:
– аеро фолио
– полиетиленова пяна
– твърд картон и др.
Когато няколко предмета трябва да бъдат транспортирани в една кутия е
необходимо всеки предмет да бъде опакован поотделно и да бъдат използвани
разделители между тях.
Не се допуска съдържанието на пратката да се движи вътре в опаковката,
Предметите трябва да бъдат уплътнени.
Стикерите “Чупливо”, “Влажност” и “Посока“, не заместват надеждната
вътрешна и външна опаковка. Те имат само информативна функция. Обезщетение при
рекламация за пратки със стикери „чупливо” се дължи само в случаите, в които
пратката е била със застраховка и е направен констативен протокол за нарушена
опаковка при доставката.
Необходимите стикери се поставят върху външната опаковка така, че да са
видими при обработката.
Не се допускат стари и ненужни обозначения, в случаите, когато се използва
опаковка повторно.
Всички ръбове трябва да са подсилени с подходяща уплътнителна лента.
За палетизирани товари използвайте чембер ленти и стреч фолио.
Не се приемат за доставка опасни или забранени стоки.
Стъклени бутилки, автомобилни стъкла, керамика, порцелан, техника и други
предмети, имат различна степен на чупливост. За всички пратки, по желание на
изпращача се предлага допълнителна услуга Обявена стойност.

