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SPRÁVNE/ADEKVÁTNE BALENIE ZÁSIELKY 

ZA ÚČELOM BEZPEČNEJ A EFEKTÍVNEJ PREPRAVY ZÁSIELKY JE NEVYHNUTNÉ POUŽIŤ 
BEZPEČNÉ, ODBORNÉ A VHODNÉ BALENIE 

 
 

 Ak nebude balík/kus/zásielka/paleta správne zabalená KURIÉR NEMUSÍ 

ZÁSIELKU PREVZIAŤ  

 Odosielateľ zodpovedá za správne a primerané balenie zásielky, 

 Pred objednávkou prepravy je potrebné si zistiť hmotnosť zásielky a rozmery 

zásielky-  šírku, dĺžku  a výšku po zabalení zásielky 

 

BEŽNÁ PREPRAVA BALÍKOV 
 

NADROZMERNÁ PREPRAVA 
 

 
U  bežnej prepravy zásielok GET 

EXPRESS , GLS, SPS, REMAX, a pod. je 

až na výnimky vždy potrebné zásielku baliť 

do kartónu, ideálne do krabice. Zásielky sú 

v depách dopravcov automaticky triedené 

a prepravované pásovými dopravníkmi. 

 
Vďaka spoločnosti TOPTRANS ponúkame 

aj prepravu nadrozmerných zásielok až do 

3 ton, kde je spôsob balenia voľnejší. 

Odporúčaná je preprava na palete 

 

 

 

 

BEŽNÁ PREPRAVA BALÍKOV 

 Dostatočné množstvo výplňového materiálu (bublinková fólia, vzduchové vankúšiky, 

polystyrén a i.) 

 Balenie do kartónových krabíc (zásielka nepravidelného tvaru by sa na dopravníkoch 

mohla zaseknúť a poškodiť tak nielen seba, ale aj ostatné zásielky). 

 Krehký tovar nezasielajte (dopravcovia neponúkajú žiadnu špeciálnu službu pre 

krehké zásielky, všetky sú triedené bez rozdielu, preto neodporúčame zasielať 

krehký tovar, sklo a porcelán). 
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NADROZMERNÁ PREPRAVA 

 

KARTÓNOVÁ KRABICA VOLITEĽNÉ BALENIE 

 
Pokiaľ to povaha zasielaného tovaru 

dovoľuje, pokúste sa zásielku zabaliť do 

kartónovej krabice. Manipulácia s takto 

zabalenou zásielkou je najjednoduchšia a 

tovar je najlepšie chránený proti vonkajším 

vplyvom. 

 
U tovaru, ktorý do krabice jednoducho 

nezabalíte, sa pokúste zabaliť aspoň 

všetky jeho časti náchylné na poškodenie, 

odlomenie či zašpinenie. Tieto časti 

môžete obaliť bublinkovou a oblepiť 

kartónovými plátmi a stiahnuť strechovou 

fóliou. 

 

 

Čo určite nerobte! 

 Neposielajte vaše balíky zviazané, ale vždy jednotlivo! Zviazané balíky sa môžu 

počas dopravy uvoľniť a v krajnom prípade nebude možné balík jednoznačne priradiť 

k zásielke. Niektorí dopravcovia dovoľujú odoslať v jednej zásielke viacerých balíkov, 

ale rozhodujúca je celková váha, zadajte ich prosím jednotlivo. 

 Neberte označenie etiketou "Krehké, Fragile" ako náhradu za adekvátne zabalenie! 

Vodiči budú opatrní a obozretní, avšak stroje a triedička Vaše upozornenie prečítať 

nevie. Označenie „Krehký tovar“ nezbavuje Odosielateľa zodpovednosti za 

správnosť balenia. Upozorňuje na starostlivé zaobchádzanie s Balíkom, avšak je 

nevyhnutné, aby aj takto označený Balík bol dôkladne zabalený. Prepravca nie je 

povinný riadiť sa pri manipulácii s Balíkmi značením orientácie Balíkov (napríklad 

šípka „Hore“ alebo označenie „Touto stranou dole“ 

 Nepíšte na balík jeho obsah alebo hodnotu! Namiesto toho to uveďte do zadávaní do 

nášho systému. Pracujeme len s overenými prepravcami, ale ako dobre viete, 

príležitosť robí zlodeja ... 
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 Nepoužívajte tenké domáce lepiace pásky alebo povrázok! Balík najlepšie 

zabezpečíte hrubou pevnou páskou. 

 Nepoužívajte krabicu, ktorá neudrží aspoň trojnásobok váhy balíku! V aute kuriér 

nevezie, len Váš balík a môže ich na seba naskladať niekoľko. Pri nákupe obalového 

materiálu sledujte informácie o maximálnej prepravovanej váhe. 

 Neposielajte balíky menšie ako A5! Na balík potrebujete vy alebo vodič nalepiť štítok 

na čo možno najrovnejšiu plochu. Ak omotáte štítok dookola, automatické triedenie 

nebude fungovať. 

 Nepoužívajte pre prepravu máp, obrazov alebo výkresov cylindrické tubusy, Aj keď 

môže byť pevný guľatý tubus dostatočne chrániť vaše drahé výkresy, odporúčame 

použiť tie s trojuholníkovým prierezom. Vedrá, sudy, pneumatiky a oválne 

predmety si vyžadujú balenie. Zásielky, ktoré nie sú zabalené kuriér 

neprevezme. 

 

Ďakujeme, že využívate naše služby. Tešíme sa na Vašu objednávku prepravy.  

 

S pozdravom 

 

Váš Tím GET EXPRESS 
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