
 - naleznete zde
 - naleznete zde

a) celkový pohled na vnější obal
b) detail obalu v místě poškození
c) adresní etiketa PPL/DHL
d) výplně a umístění zboží v balení
e) poškozené zboží
f) výrobní číslo zboží

3. Kopii prodejní faktury/dodacího listu dokládající cenu zboží.

Dovolujeme si Vás upozornit, že bez kompletních informací nelze zahájit reklamační řízení. Další komunikace o 
průběhu reklamačního řízení probíhá mezi PPL CZ a odesílatelem/plátcem přepravy.

PRŮVODCE NAHLÁŠENÍM POŠKOZENÉ/ZTRACENÉ ZÁSILKY

Pro zahájení reklamačního řízení je nezbytně nutné doložit níže uvedené dokumenty:
1. Kompletně vyplněný Zápis o škodě v elektronické podobě
2. Fotodokumentace zásilky dle přiloženého návodu  

Uvedené dokumenty prosím zašlete e-mailem na adresu reklamace@ppl.cz včetně veškerých příloh do 3 
pracovních dnů. Nezapomeňte prosím fotografie zmenšit, aby nám byly v pořádku doručeny.                      

Maximální velikost jedné fotky: 800 kB (max. rozlišení 1280x1024 pixelů).                                                  
Maximální velikost e-mailu (Zápis o škodě, Fotodokumentace, Faktura/dodací list): 12 MB



Číslo zásilky:
Datum doručení zásilky:

PŘÍJEMCE: ODESÍLATEL:
Jméno: Jméno: 

Příjmení: Příjmení: 
Ulice: Ulice: 

PSČ: PSČ: 
Město: Město: 

Telefon: Telefon: 
E-mail: E-mail: 

Poškozený sortiment:

Obsah
zásilky:

Výrobní
čís. výrobku:

Obal zásilky:

Z Á P I S  O  Š K O D Ě
formulář pro ohlášení vzniklé škody

Lze zaškrtnout i více možností současně:

Vyberte prosím jednu z nabízených možností, která nejlépe odpovídá poškozenému obsahu zásilky.

Kartonová krabice

Igelitový pytelUloženo na paletě

Smršťovací fólie Více kartonových krabic spáskovaných k sobě

Jiné:

Barvy, sypké směsi

Domácí potřebyDrogistické zboží

Elektronika

Malá bílá technika

Velká bílá technika Nábytek a ostatní doplňky

Nářadí (ruční/elektrické) Potraviny

Sanitární technika

Sportovní potřeby a hračky

Textil a oděvy

Ostatní sortiment

Výplň:

Manipulační
značky:

Obsah zásilky:

Popis 
poškození 

obsahu:

Datum ohlášení škody:
Nahlásil: Jméno:

Příjmení:
Telefon:

Hodnota poškozeného / ztraceného obsahu:

Lze zaškrtnout i více možností současně:

Poškození obalu: Způsob poškození obalu: Doplňující údaje:

Lze zaškrtnout i více možností současně:

Bez výplně Karton Vzduchové polštářky Bublinková fóliePolystyren

Jiné:

Obal a výplně jsou poškozeny

Obal není poškozen

Jiné:Obal není k dispozici

Proražený

Promočený

Zdeformovaný

Neklopit Deštník KřehkéBez manipulačních značek Jiné:

Příjemce

Odesílatel

Jiný:

Poškozen Částečně ztracen

Obal je poškozen

V místě poškození obsahu je poškozen i obal zásilky

V místě poškození obsahu není poškozen obal zásilky

Telefon:
E-mail:

Pokračujte prosím na následující list: 3 - Vyfocení poškozené zásilky

Kartonová krabice

Igelitový pytelUloženo na paletě

Smršťovací fólie Více kartonových krabic spáskovaných k sobě

Jiné:

Bez výplně Karton Vzduchové polštářky Bublinková fóliePolystyren

Jiné:

Obal a výplně jsou poškozeny

Obal není poškozen

Jiné:Obal není k dispozici

Proražený

Promočený

Zdeformovaný

Neklopit Deštník KřehkéBez manipulačních značek Jiné:

Příjemce

Odesílatel

Jiný:

Poškozen Částečně ztracen

Obal je poškozen

V místě poškození obsahu je poškozen i obal zásilky

V místě poškození obsahu není poškozen obal zásilky

Barvy, sypké směsi

Domácí potřebyDrogistické zboží

Elektronika

Malá bílá technika

Velká bílá technika Nábytek a ostatní doplňky

Nářadí (ruční/elektrické) Potraviny

Sanitární technika

Sportovní potřeby a hračky

Textil a oděvy

Ostatní sortiment



A

B

POSTUP PRO SPRÁVNÉ NAFOCENÍ POŠKOZENÉ ZÁSILKY
Celkový pohled na přepravní obal tak, aby bylo patrné zabalení, případně štítky Křehké, Neklopit atd.

Detail obalu v místě poškození.

C Detail adresní etikety PPL CZ/DHL.



D

E

Výplně a umístění zboží v balení.

Samotný poškozený obsah.E

7

! Veškerou fotodokumentaci prosím zkomprimujte (zmenšete) na maximální rozlišení:
Maximální velikost jedné fotky: 800 kB (max. rozlišení 1280x1024 pixelů)
Maximální velikost e-mailu (Zápis o škodě, Fotodokumentace, Faktura/dodací list): 12 MB

Samotný poškozený obsah.

Štítek s výrobním číslem poškozeného zboží (sériové číslo) - pokud poškozený obsah tímto číslem disponuje.


