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1. Før signering av CMR - dokument (fraktbrev), sjekk paller for eventuelle skader
2. Undersøk pallene nøye mens de fortsatt er i lastebilen (før de losses av).
3. Hvis det oppstår synlige skader, skal det taes bilder av ødelagte produkter/varer mens de ennå ligger i lastebilen    
    (bilde av skadet sted, pakken, vareinnpakkning, stedet hvor varene står).
4. Etter lossing av paller, sjekk om de er i god stand. Hvis det finnes synlige skader, skal det taes bilder av disse.
5. Dersom skader har oppstått, skriv skadebeskrivelsen i CMR dokumentet. Dersom signaturen skal skrives på en   
    elektronisk skjerm, noter ordet "DEFEKT" i tillegg til signaturen og pass på at ordet vil bli lagret og er lett å lese. 
6. Hvis du har et spørsmål om denne prosessen, ta gjerne  kontakt med ansvarlig person fra Venta Windows. Du vil da  
    få instruksjoner på hva du skal gjøre.

LEVERING AV VARER
NØDVENDIGE STEG NÅR VARENE ER LEVERT TIL MOTTAKER:

Skriv inn skadebeskrivelsen  i CMR dokumentet. Dersom signaturen skal settes på en elektronisk skjerm, legg inn 
ordet  "DEFEKT" i tillegg til signaturen og pass på at ordet vil bli lagret og er lett å lese.
Ta bilder av de synlige skadene.
Ta kontakt med ansvarlig person ( salgsjef i Venta Windows) og informer om skadene. 

SYNLIGE TRANSPORTSKADER

TYPE SKADE:

EKSEMPEL: Pakken er revet eller alvorlig skadet, deler av innholdet stikker ut av emballasjen, ødelagte paller,
emballasjen på pallen er stukket av gaffeltruck. Saken skal behandles slik:

Ta bilder av skadene (bilder av intern og ekstern pakkning, skadet del, beskrivelse av skaden, osv).
Ta kontakt med ansvarlig person ( salgsjef i Venta Windows) og informer om skadene. 

Slike saker har ingen klar løsning, og det er et spørsmål til diskusjon mellom kunde og leverandør. 
Det er viktig at alle skader blir registrert hos oss innen 14 DAGER. 

SKJULTE TRANSPORTSKADER
EKSEMPEL: Pakken eller pallen er tilsynelatende uskadet utvendig, men skaden ble oppdaget rett etter at pakkningen
ble åpnet (den var ikke synlig når mottaker av pakken signerte CMR-dokumentet). Saken skal behandles slik :

LEVERANDØR/PRODUSENT/TRANSPORTFIRMA VIL IKKE TA ANSVAR FOR SKADER SOM IKKE RAPPORTERES
I ET CMR DOKUMENT.


