PREČO NEBALÍME PRACOVNÉ DOSKY

‐ Nekupujete „mačku vo vreci“
Na doske hneď vidíte prípadné chyby na povrchu, alebo poškodenia
spôsobené neopatrnou manipuláciou pri preprave, alebo v sklade.
Naši zamestnanci zodpovedajú osobne za to, že expedovaný tovar
prešiel vizuálnou výstupnou kontrolou.

‐ Šetríme životné prostredie
Naša planéta je každý deň zaťažovaná obalmi, ktoré potrebujeme
len raz. Aj takto chceme prispieť k znižovaniu spotreby obalov.

‐ Šetríme Vaše peniaze
Načo máte platiť za niečo, čo pri troške opatrnosti pri manipulácii
s tovarom ani nepotrebujete? Náklady na balenie dosiek, to nie sú
len priame náklady na baliaci materiál a prácu ľudí, ale náklady na
administratívu súvisiace so Zákonom o odpadoch a aj poplatky do
environmentálneho fondu, ktoré je dodávateľ povinný odvádzať.

‐ Znižuje sa podiel reklamácií
Máme dlhodobo štatisticky preukázané, že čím dôkladnejšie je
zabalený náš materiál, tým nešetrnejšie je zaobchádzanie
prepravných spoločností, ale mnohokrát aj zákazníka. Naopak pri
dodávkach dosiek bez špeciálneho balenia sme znížili počet
reklamácii z titulu poškodenia pri preprave takmer na nulu.

‐ Jednoduché a rýchle riešenie reklamácii
Všetci naši zamestnanci sú si vedomí toho, akú pozornosť treba
venovať nakládke a prevozu pracovných dosiek k zákazníkovi.
V prípade, že zistíte akékoľvek poškodenie pracovnej dosky pri
preberaní tovaru, môžete ho hneď reklamovať a tovar poslať naspäť.

‐ Komplikované riešenie neskorších reklamácii
Naša spoločnosť nemôže prevziať zodpovednosť za to, ako zákazník
manipuluje s tovarom po jeho prevzatí, počas skladovania a vo
výrobnom procese. Zistiť skutočnú príčinu poškodenia, ktoré sa
objaví neskôr pod obalom, je takmer nemožné.

‐ Starosti s likvidáciou obalov
Čím menej obalov, tým menej starostí má zákazník s ich likvidáciou.

‐ Príplatok za balenie
Ak si želáte Vašu dosku zabaliť, poskytneme Vám túto službu za
poplatok 3,00 € + DPH za každý kus dosky.

‐ Ochrana pred poškodením počas manipulácie
Zákazník má vždy možnosť zabaliť si dosku po prevzatí tovaru
individuálne, vo svojej réžii, podľa svojich potrieb a predstáv, ak to
uzná za potrebné. Každý môže mať inú predstavu o balení, takže
ťažko nájsť optimálny spôsob balenia za primeranú cenu, ktorá by
vyhovovala všetkým.

Ak si napriek týmto argumentom prajete pracovnú dosku
zabaliť, nezabudnite to uviesť vo Vašej objednávke.

