
PŘÍPRAVA TISKÁRNY K PŘEPRAVĚ 

Pro správné zabalení tiskárny je nejideálnější použít originální kartonovou krabici, spolu 
s originální polystyrénovou výplní. Tiskárnu umístěte do krabice tak, aby přesně zapadla 
do originálních výplní. Tyto výplně nikdy zbytečně nevyhazujte a nelamte. Při zaslání tiskárny 
zakoupené na našem E-shopu, se na originální krabici nesmí nic lepit a psát. 

V případě, že nemáte k dispozici originální balení, je potřebné zajistit jinou vhodnou 
kartonovou krabici.  

Originální polystyrénové ochranné prvky: 

 

 

 

 

 

 



 

1. Vyplnění krabice: 

Aby byla uvnitř krabice zabezpečená samotná tiskárna, prosím vyplňte celý prázdný 
prostor kolem zařízení bublinkovou fólií, vzduchovými polštářky, pěnovými profily, fixací 

z polyesteru nebo jiným podobným měkkým balícím materiálem. 

 

Neoriginální ochranné prvky z bublinkové fólie, molitanu nebo vzduchových polštářků: 

 

 

            

 

 

 

 



 

2. Vnější zabezpečení krabice: 

Zalepte krabici několika proužky kvalitní lepící pásky. Veškerá otvory a víka na obale by 

měly být pevně a viditelně zabezpečené, aby nedošlo k jejich samovolnému otevření. 

Prosím, obalte celou kartonovou krabici umělohmotnou strečovou anebo potravinářskou fólií, 
aby tak byla ještě lépe chráněná. 

Tiskárna zabalená v černé strečové fólii: 

 

 

                                             



3. Manipulační značky: 

Vytiskněte si několik kopií obrázku, který vidíte níže, následně ho nalepte ho na každou 
stranu krabice tak, aby šipka směřovala k vrchní otevírací části. 

Tato značka nenahrazuje kvalitní přepravní obal a výplň. Má informativní charakter. 

 

                           

Při opakovaném použití stejné kartónové krabice odstraňte všechny přepravní štítky, aby 

nedošlo k chybnému směrování zásilky. 

Obal by měl odpovídat hmotnosti zásilky, aby ji dostatečně chránil během přepravy. 

Pokud vracíte tiskárnu z jakéhokoliv důvodu, musíte k ní přiložit všechny nástroje a 
doplňky, které k ní byly přibalené při nákupu.  



VRÁCENÍ TISKÁRNY NA OPRAVU 

V případě tiskárny zaslanou na reklamaci prosíme o přiložení těchto dokumentů: 

 stručný popis závady, který jste na zařízení zaznamenali. Doložit můžete i vadné tisky a 
kontakt pro případné dotazy servisu. 

 kopie prodejního dokladu 
 podepsaný seznam příslušenství, které se zařízením posíláte 

 

 

POŠKOZENÍ TISKÁRNY BĚHEM PŘEPRAVY 

Přepravní služba a ani společnost Ledum Kamara s.r.o. neručí za nedostatečně zabalené 
zařízení. 

V případě, že produkt nebude řádně zabalen a zabezpečen proti poškození a během 
dopravy bude poškozen, veškerou odpovědnost nese odesílatel.  
 
Poškození tiskárny během přepravy k nám, může ovlivnit nárok na vrácení peněz, 
nebo odmítnutí přijetí do servisního zařízení. 

 
 
Různé poškození tiskáren: 
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