הנחיות לאריזת משלוחים
לקוח נכבד,
חברת דואר ישראל עושה את כל המאמצים להבטיח שהחבילות שלך יגיעו ליעדן בשלמותן ,על כן,
הינך מתבקש להקפיד על כללי האריזה הבאים:
 .1הנחיות אריזה
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

חבילות יש לארוז כך שתכולתן לא תישמט ולא תזיק לדברי דואר אחרים ,ציוד או בני
אדם.
יש להצמיד לחבילה תעודת דרך על פי כללי דואר שליחים ובנוסף יש לציין את פרטי
השולח והנמען על החבילה.
אין לחבר מוצרים באמצעות חבקים ,חוטים וכ"ו.....במקרה של "איחוד המוצרים " יש
לקבל אישור בכתב מראש.
מוצרי חשמל ,מחשבים ,מצלמות -יש לארוז באריזה מקורית הכוללת דיפון מלא של
קלקל וארוז בתוך קרטון קשיח.
מוצרי חשמל ביתיים קטנים – באריזה מקורית עם הגנות פצפץ /קלקל ,יש לארוז בתוך
קרטון נוסף וסגור בסרט קשירה.
מוצרים מעץ – יש לארוז ביחידת קרטון קשיחה .בין דפנות הפריט ליחידת האריזה יש
לצפות את הפריט בניילון ,בכדי למנוע שריטות ופגיעה אפשרית לדפנות מוצר.
כלל ,לפריטים שלא נכללים ברשימה הנ"ל יש לדאוג לאריזה קרטון קשיחה,
לעטוף את הפריט בניילון פצפץ או קלקל.

 .2פריטים אסורים למשלוח
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9

חפצים העלולים מרמת טיבם ,או דרך אריזתם להעמיד בסכנה עובדי דואר או כל אדם
לציוד כלשהו.
הבא עמם במגע ,ללכלך או לגרום נזם לדברי דואר אחרים או
וכ"ו.(..
חומרים מתלקחים או מסוכנים/רעל וכ"ו ) ....צבעים,שמנים,דלקים
תכשיטים ,שטרות כסף,תווי שי ,טבעות זהב  ,אבנים יקרות.
דבר דואר שמשקלו עולה על  35ק"ג.
גז דחוס או מומס תחת לחץ.
חבילות המכילות תרופות ,סמים וכ"ו.
בעל חיים.
חבילות המכילות דברי זכוכית ,חרסינות וקרמיקה.
אין להעביר נוזלים.

 .3פריטים לגביהם לא ניתנת אחריות
אין אחריות בגין נזק לפריטים שנשלחו או נאספו ממעבדות שירות.
לתשומת לבך,
חבילות שלא יארזו בהתאם לתנאים המפורטים מעלה ,דואר ישראל לא ישא באחריות לגביהם
ונהלי הפיצוי לא יחולו עליהם.
לשינוע חבילות חריגות  ,יש לקבל אישור מראש ,בכתב ,מנציג דואר שליחים.
חברת דואר ישראל לא תפצה בגין נזק לחבילות שנשלחו למעבדות שירות או לחילופין נאספו
ממעבדות שירות.
הריני מאשר כי החבילות/מעטפות אותן אני שולח אינן כוללות פריטים האסורים למשלוח והן
ארוזות בהתאם לכללי דואר שליחים.
משלוחים של פריטים שבירים יתואמו מראש עם מנהל המוקד.
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