
AMBALAREA IMPRIMANTEI PENTRU TRANSPORT

Este absolut ideal să folosiți cutia de carton originală, inclusiv suporturile originale din
poliester, pentru ambalarea imprimantei. Așezați imprimanta în cutie astfel încât să se
potrivească exact în suporturi. Nu rupeți niciodată aceste suporturi de protecție.

Dacă nu mai aveți ambalajul original, puteți folosi o altă cutie de carton adecvată.

Elemente originale de protecție din poliester:



1. Umplerea cutiei:

Pentru a fixa imprimanta în cutie, vă rugăm să completați tot spațiul gol din cutie cu folie
cu bule, perne de aer, profile din spumă, suporturi din poliester sau alte materiale de
ambalare similare.

Elemente de protecție neoriginale din folie cu bule, spumă sau perne de aer:



2. Securitatea externă a cutiei:

Sigilați cutia cu mai multe benzi adezive de calitate. Toate capacele și deschiderile cutiei
trebuie să fie fixate în siguranță pentru a le împiedica să se deschidă singure.

Vă rugăm să înfășurați întreaga cutie de carton cu folie de plastic pentru a o proteja cât mai
bine.

Imprimantă învelită în folie de plastic neagră:



3. Manipularea cutiei:

Imprimați de mai multe ori imaginea pe care o vedeți mai jos și lipiți-o pe capacul cutiei și pe
fiecare parte a cutiei cu săgeata îndreptată spre deschiderea de sus.

Aceste mărci nu înlocuiesc ambalajele și elementele de protecție de calitate. Au doar scop
informativ.

La refolosirea cutiilor de carton, îndepărtați toate etichetele de expediere vechi pentru a
evita orice eroare a livrării.

Ambalajul trebuie să se potrivească cu greutatea imprimantei, astfel încât să o poată proteja
în timpul transportului.

Indiferent de motivul pentru care returnați imprimanta, cu excepția cazului în care o
trimiteți înapoi pentru reparații, trebuie să includeți toate instrumentele și accesoriile
furnizate împreună cu aceasta.



RETURNAREA IMPRIMANTEI PENTRU REPARAȚII

În cazul unui dispozitiv trimis pentru reparație, vă rugăm să puneți următoarele documente
în colet:

● o scurtă descriere a defecțiunii pe care ați înregistrat-o pe dispozitiv și un contact pentru
orice întrebări aferente problemei;

● o copie a documentului de vânzare;
● o listă cu accesoriile pe care l-ați adăugat în cutie.

DETERIORAREA IMPRIMANTEI ÎN TIMPUL TRANSPORTULUI
Nici serviciul de transport și nici Ledum Kamara s.r.o. nu sunt răspunzători de echipamentele
ambalate inadecvat.

În cazul în care produsul nu este ambalat corespunzător și asigurat împotriva deteriorării și
este deteriorat în timpul transportului, toată responsabilitatea revine expeditorului.

Deteriorarea imprimantei în timpul livrării către noi poate afecta dreptul la rambursare
sau la acceptarea imprimantei pentru service.

Diferite imprimante deteriorate din cauza ambalării necorespunzătoare:


