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Položka

Item

Ar kel

Byly na zásilce značky křehké, nebo neklopit
Byla vznesena

výtka ?

oder nicht stürzen. 

They were on consignment brand fragile, It was raised
complaint?

es wurde angehoben
Beschwerde?

or KEEP IT UPRIGHT.

Byl přepravní obal poškozen
The transport packaging is damaged? 

Transportverpackung beschädigt?

1

2

3

Odesilatel / Sender / Absender 

+420 731 447 504

Příjemce / Delivery address / Lieferadresse

Iden fica on number, St. Nr.: 

VAT, USt.-IdNr.: 

Company / Name , Firma / Name : 

Street, Straße:

City, Stadt:

State, Staat:

Email:

Phone, Telefon:

Co bylo obsahem zásilky
What was sent in package?

Was ist in der packung?

Jaké byly v zásilce výplně 
(bublinka / pěnová výplň / papír) 

What were the consignment fill 
(bubble / foam padding / paper)
Welche Füllung is in packung? 
( Bubles / schaum / pappier )

Do přílohy emailu připojte fotografie o rozlišení do 1MB.
Attach to email photos in resolution less than 1MB of the.
Fügen Sie in die Email die Fotofrafie in der auflösung von 1MB.

2. původního přepravního obalu (tak, aby byl vidět celý – ideálně ze dvou stran) + případné manipulační značky křehké/neklopit
original packaging (so it can be seen whole, from two sides) + eventual handling labels "fragile"/ "keep upright" )
fotos der originalen Transportverpackung ( muss das Ganze zu sehen, ideal von Zwei Seiten)

3. balení uvnitř krabice - uložení v krabici, výplně
packaging inside the box - goods position in the box and filling 
verpackung in der Box - einladerung in der Box, fülung

4. poškozeného zboží (detaily + celé zboží)
damaged goods (details + whole goods) 
beschädigte Ware ( Details + ganze Ware)

bublinka / buble/ bubles 

pěnová výplň / 

foam padding / schaum

papír / paper / pappier

bublinka / buble/ bubles 

pěnová výplň / 

foam padding / schaum

bublinka / buble/ bubles 

pěnová výplň / 

foam padding / schaum

papír / paper / pappier

papír / paper / pappier

etikety s čislem zásilky (tam, kde je příjemce a odesílatel)
labels with the tracking numbers (where there is a recipient and the sender) 
das Foto des Etikets mit numer ( wo der absender und Annemer ist

např.:
e. g.:
z. B.:

CR čerpadlo 9042A041A
CR pump 9042A041A
CR pumpe 9042A041A

1.
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