


Expedice zásilek do servisu (standardní zásilka) 

Expedice zásilek do servisu (log box) 

Převzetí zásilky od dopravce 

Další postup po sepsání zápisu o škodě 

Způsob objednání přepravy 



 Strhnout  starou váženku a etiketu přepravce DPD (pokud na zásilce 
zůstanou staré váženky nebo etikety, může ji dopravce vrátit zpět nebo 
může dojít k sankci ve výši 2.000,- Kč, kterou bychom byli nuceni 
fakturovat vaší firmě. 

 

 Obsah zásilky  vybavit dodacím listem, opatřeným kontrolním útržkem 
s číslem zásilky z přepravní etikety. 
 

 Zásilku dostatečně zajistit (řádně přelepit páskou a obsah zajistit výplní), 
aby nemohl  obsah při manipulaci vypadnout nebo být poškozen. 

 

 Zásilku  označit novou přepravní etiketou, která bude řádně vyplněna 
adresou jak příjemce, tak odesilatele.  

 

 Předání zásilky si nechte od přepravce potvrdit. 

 

 Číslo zásilky s jejím obsahem je nutné  evidovat a založit pro případné 
doplnění  informací (např. při ztrátě zásilky). 



 Obsah zásilky  vybavit dodacím listem, opatřeným kontrolním útržkem 

s číslem zásilky z přepravní etikety. 

 Zásilku dostatečně zajistit (obsah zajistit výplní), aby nemohl  být obsah při 

manipulaci poškozen. 

 Zásilku  označit novou přepravní etiketou, která bude řádně vyplněna 

adresou jak příjemce, tak odesilatele. Log box  zabezpečit plombami.Ty musí 

vždy směrovat užším koncem do středu zásilky. Plomby vám poskytujeme ve 

dvou variantách a to číslované a nečíslované Na každý box použijete jednu 

nečíslovanou a jednu číslovanou plombu; její číslo pak zaznamenejte na 

dodací list. (je možné použit i číslovanou náhradu v případě že nebyli 

nečíslované plomby dodány). V případě výměnné zásilky je potřeba box 

označit etiketou ME (výměnná zásilka). Pokud box tuto etiketu nebude 

obsahovat, kurýr nepředá ani zásilku směrovanou k vám 

 Předání zásilky si nechte od přepravce potvrdit. 

 Číslo zásilky s jejím obsahem je nutné  evidovat  a založit pro případné 

doplnění  informací (např. při ztrátě zásilky). 



 Při převzetí zásilky je nutné  nejprve překontrolovat neporušenost obalu a 
prohlédnout, zda zásilka není znatelně poškozená. Pokud je obal porušen, 
je nutné zásilku převzít s výhradou a okamžitě ji překontrolovat 
v přítomnosti řidiče, který v případě škody sepíše tzv. zápis o škodě.  
 

 Překontrolujte obsah zásilky, zda souhlasí s dodacím listem nebo s údaji 
na dopravní etiketě. 
 

 Zkontrolujte, je-li doručeno i příslušenství k zakázce (bylo-li zasíláno). 
 

 Zkontrolujte, zda nedošlo při dopravě k mechanickému poškození. 
 

 V případě jakékoli nesrovnalosti v zásilce je nutné nejpozději do 24 hodin 
od převzetí zásilky od dopravce tuto skutečnost nahlásit na  

                                      

         expedice@britex.cz 
 



 Poškozené zboží je třeba ihned po sepsání zápisu o škodě zaslat zpět 
do naší společnosti na diagnostiku. Pokud nebude z důvodu tohoto 
posouzení dodržena zákonem daná lhůta pro opravu, BRITEX Vám na 
vyžádání vystaví potvrzení. 

 

 Jakmile obdržíme vyrozumění o ztrátě od přepravní společnosti, 
vystavíme potvrzení o škodě. 

 

 Dále pokračujte dle Vašich interních směrnic (vyrovnání se 
zákazníkem). 

 

 DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ! Kompletní dokumentace, včetně faktury za 
škodu, musí být doručena společnosti BRITEX nejpozději do 6 měsíců 
od data předání zásilky k přepravě. Ztráty a škody 
doložené/vyfakturované po tomto datu nebudou moci být proplaceny. 

 



 Požadavek na svoz se zasílá přímo na Servis Britex CZ na adresu expedice@britex.cz kde je 

potřeba uvést: 

 

 O jaké zboží se jedná (model, IMEI), zda jde o záruční nebo pozáruční reklamaci 

        (pozáruční reklamace včetně přepravy hradí zákazník.V tomto případě servis nezajišťuje  

        přepravu na své náklady) 

 Přesnou adresu vyzvednutí 

 Kontaktní osoba a telefonní kontakt  

 

 Je možno poskytnout předtištěné přepravní etikety z adresou příjemce Britex CZ, 

        které stačí pouze nalepovat na připravené balíky a v případě pravidelného svozu  pouze předávat 

přepravní společnosti. 

 V případě, že objemy nejsou pravidelné, svoz lze objednávat individuálně přímo u přepravce dle 

přidělených přepravních etiket. DPD Dispečink Přílepy - depo1391@dpd.cz , PPL depo10@ppl.cz 

 V případě zájmu o nastavení pravidelného svozu,stačí požádat na expedice@britex.cz 

 

 U nastavení přepravy log boxem není potřeba zajišťovat objednávání, pouze označit log box přepravní 

etiketou a výměnnou etiketou ME. Takto připravená zásilka se předá kurýrovi, který přiveze zásilku ze 

servisu a provede tzv. výměnu. Jedná se o pravidelnou přepravu na denní bázi, kde mezi zákazníkem a 

servisem kolují 3 označené boxy. Jejich velikost je nastavena dle průměrného denního objemu. 




