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1. Innan ni signerar CMR dokumenten – kontrollera om pallen har några yttre skador.
2. Inspektera och värdera pallens tillstånd så mycket som möjligt medan den står på lastbilen. (innan den lastas av)
3. Om några skador noteras, tag kort på detta medan godset står kvar på lastbilen. (skadad del, bild på hela paketet  
    och hur det är placerat på bilen)
4. Ester avlastning, kontrollera godset igen och ta foto om någon skada är synlig.
5. Om någon skada hittas, markera skadan i CMR dokumentet. Om signaturen sker på en elektronisk display, signera  
    med liten stil och se till att ordet “DEFEKT” registreras och är tydligt läsbart.
6. Dyker det upp några frågor under proceduren, kontakta din kontaktperson på Venta Windows för konsultation av  
    tillvägagångssätt.

TRANSPORT - PRODUKTLEVERANS
STEG ATT FÖLJA NÄR MAN TAR EMOT LEVERANSEN:

Noteras typen av skada på CMR dokumentet.
Om signaturen sker på en elektronisk display, signera med liten stil och se till att ordet “DEFEKT” registreras och är
tydligt läsbart. Should the signature be on an electronic display unit, sign slightly smaller and make sure the word  
"DEFECTIVE" is recorded and clearly legible.
Ta foton på alla synliga skador.
Kontaktaa din kontaktperson hos Venta Windows och ge honom all information.

UPPENBARA (SYNLIGA) TRANSPORTSKADOR

TRANSPORTSKADA KAN DELAS I TVÅ GRUPPER:

EXEMPEL: Paketet är trasigt eller allvarligt skadat,  delar av innehållet hänger ut genom emballaget, märken ester att
gafflarna från en truck har trängt igenom emballaget.

Ta foto på skadorna (foto på inre och yttre embalage, den skadade delen, beskrivning av skada mm).
Meddela din kontaktperson på Venta Windows och ge denne all information.

Sådana här fall är svårare att hitta orsaken till och osta behövs en diskussion mellan kund och leverantör
Det är viktigt att såna här skador rapporteras så fort som möjligt, absolut senast ester 14 dagar.

DOLDA TRANSPORTSKADOR
EXEMPEL: Palla och emballage hade inga syngliga skador men dessa upptäcktes när emballaget öppnades (var inte
synligt när CMR dokumentet undertecknades I händelse av detta:

LEVERANTÖRER/TILLVERKARE/TRANSPORTFÖRETAG KAN INTE TA ANSVAR FÖR OM GODSET HAR SYNLIGA
SKADOR MEN DESSA HAR INTE NOTERATS I CMR DOKUMENTET.

Reklamations formulär


