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Priporočila za pravilno pakiranje
DPD CLASSIC paketov
Kamor koli je vaš DPD paket namenjen, mora biti tako pripravljen, da bo hitro in varno prispel na končno destinacijo.
Pri DPD vam pri tem nudimo pomoč in razpolagamo s pravim materialom za vse primere pošilja-nja – od paketnih
nalepk do različnih možnosti embalaže. Naš kratek vodnik za pošiljanje vam bo pokazal, kako lahko vaš paket
pripravite za hiter in varen transport.

Splošna navodila pri embaliranju dpd paketov:
Pošiljatelj je dolžan poskrbeti za zadostno notranjo in zunanjo embalažo ter označitev paketa. Distribucija paketov v
DPD transportnem sistemu zahteva takšno embalažo, ki varuje bla-go oziroma vsebino paketa pri avtomatičnem in
mehanskem sortiranju ter pri posegu v notranjost paketa.
●● Embalaža paketa mora biti ustrezna glede na težo paketa, tako da je vsebina primerno zavarovana med
transportom.
●● Embalaža mora biti primerna in prilagojena avtomatskemu in mehanskemu sortirnemu sistemu pa-ketov.
●● Embalaža mora biti iz takšnega materiala, da zdrži padec z višine 80 cm in pri tem ostane vsebina nepoškodovana.
●● Paket mora biti kompakten, kar pomeni, da je primerno zavarovan oziroma zapolnjen, tako da zdrži do najmanj
5-krat težje nepremično breme.
●● Vsi izpostavljeni deli DPD paketa morajo vedno biti najbolje zaščiteni, vse odprtine in špranje na paketu morejo
biti trdne in vidno zavarovane, da vsebina paketa ne bi padla ven.
●● Prazen prostor med embalažo in vsebino mora biti zapolnjen, da vsebina ne bi drsela.
●● V kolikor za zavijanje in povijanje paketa uporabljate folijo, se prepričajte, da zgornji del paketa, kjer je paketna
nalepka s črtno kodo in naslovom prejemnika, ni zmečkan. Pri uporabi folije je potrebno upoštevati avtomatsko
sortiranje (možnost, da se folija raztrga na tekočih trakovih), kar pomeni, da mora biti folija testirana in dovoljena
s strani DPD-ja.
●● Posameznih, skupaj povezanih ali povitih paketov se ne sme pošiljati.
●● V kolikor uporabljate staro kartonsko embalažo, je potrebno odstraniti vse stare paketne oznake in nalepke.
●● DPD paketno nalepko, nalepko za pakete z odkupnino in naslov prejemnika prilepite na vidno mesto na največjo
stranico paketa.
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Priporočila za pravilno pakiranje
DPD CLASSIC paketov
Dimenzije DPD paketa
DPD paket mora v celoti ustrezati maksimalnim dovoljenim dimenzijam:

●● Maksimalna dovoljena teža: 31,5 kg

●● Maksimalna dovoljena dolžina: 175 cm

●● Maksimalna kombinirana dimenzija*=300 cm.
*dolžina najdaljše stranice + obseg [2× (širina+višina)]*c+[2×(a+b)]

Za natančen izračun kombinirane dimenzije obiščite našo internetno stran:
www.dpd.si / Izračun kombinirane dimenzije.

Premium embalaža
Za lažje, hitro in enostavno pakiranje vaših izdelkov vam DPD nudi naslednje možnosti embalaže:
●● Žepek za mednarodne dokumente:
za dokumente, ki spremljajo vaš paket, npr. trgovski račun, dobavnica, carinski dokumenti.
●● Premium kuverta:
je idealna za pošiljanje dokumentov do maksimalne teže 500 g. Dimenzije: 342 mm x 250 mm.
●● Premium škatla:
(iz kartona) je posebej primerna za pošiljanje dokumentov, katerih maksimalna vi-šina znaša 38mm, maksimalna
teža pa 2,5 kg. Dimenzije: 324 mm x 278 mm x 40 mm.

Za naročilo DPD embalaže in dodatne informacije, prosim pišite na: customerservice@dpd.si
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DPD vinska logistika
Za optimalno in varno embaliranje vinskih steklenic ali penine vam DPD nudi svojo posebno vinsko* embalažo, ki je
na voljo v naslednjih dimenzijah:

1 steklenica
*Fotografija je simbolična.

3 steklenice (11x27x37 cm)

6 steklenic (20x28x39 cm)

*Fotografija je simbolična.

*Fotografija je simbolična.

L za 12 steklenic
*Fotografija
je simbolična.
(29×37×40cm)

*Vinsko kartonsko embalažo lahko uporabljate tudi za drugo stekleno, lomljivo ali občutljivejše blago.

Blago, ki je izključeno iz odpreme v dpd transportnem sistemu
Nekaterega blaga z DPD ni možno pošiljati. Gre za žive živali, orožje, nevarne snovi,dragocenosti, denar… . Dodatne
informacije najdete v Splošnih pogojih poslovanja za odpremo paketov v DPD sistemu, ki so objavljeni na naši
internetni strani www.dpd.si

Iz odpreme v DPD transportnem sistemu so izključeni:
●● Blago posebne vrednosti, kot npr. plemenite kovine, nakit, dragi kamni, pravi biseri, starine;
●● Umetniški predmeti;
●● Denar, kovanci, listine, vrednostni papirji in vsakršno blago denarne vrednosti, kot npr. kreditne ali telefonske
kartice;
●● Boni in vstopnice, ki presegajo vrednost 520€ na paket;
●● Krzno, preproge, ure, usnje, ki presegajo vrednost 520€ na paket;
●● Vsakršno blago, ki presega vrednost 13.000€;
●● Paketi, katerih vsebina, prevoz ali zunanja oblika ni dovoljena po zakonskih določilih;
●● Strelno orožje;
●● Paketi, katerih vsebina bi lahko imela škodljive posledice za osebe, živali, drugo blago ali ostale predmete,
smrdljivo in gabljivo blago ter mrtve ali žive živali, blago za medicinske ali biološke raziskave, medicinski odpadki,
človeški ostanki, deli telesa ali organi;
●● Nevarne snovi, za katere je pri odpremi, obdelavi in skladiščenjue potrebno uporabljati posebne predpise;
●● Paketi Po povzetju, razen, če sta se pogodbeni stranki za odpremo takega paketa posebej dogovorili;
●● V mednarodnem prometu blago, katerega uvoz ali izvoz je po smernicah ciljne ali tranzitne države; prepovedano
ali je zanj potrebno posebno dovoljenje.
DPD je upravičen odkloniti nadaljnjo odpremo paketa, če po prevzemu paketa ugotovi, da gre za paket izključen
iz odpreme v DPD transportnem sistemu. V takih primerih je DPD upravičen, v kolikor je dejanski položaj pravno
utemeljen, po predhodnem obvestilu naročnika, tak paket na stroške naročnika unovčiti ali za odvrnitev nevarnosti
uničiti.
Naročnik – pošiljatelj jamči v vseh zakonsko predpisanih primerih za neposredno in posredno škodo, ki je nastala z
odpremo paketov, ki so iz nje izključeni ali v primerih, kadar naročnik o tem ni obvestil DPD.
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Nasveti pri pakiranju
V primeru, ko niso izpolnjene zahteve glede ustreznosti pakiranja paketov, lahko pride do poškodb paketov, in s tem
posledično do škode! Pošiljatelj je dolžan paket pakirati na primeren način, ki bo zagotovil, da se vsebina paketa ne
poškoduje. Pošiljatelj je odgovoren za škodo,ki jo je povzročil neprimerno pakiran paket na drugih, sosednjih paketih
tokom transporta oz. sortiranja v logistični mreži z avtomatskimi sortirnimi sistemi. DPD ne bo kril škode paketov, za
katere je ugotovljeno, da so neprimerno pakirani. Nekateri produkti so zaradi svoje narave bolj podvrženi možnostim
poškodb. Zato smo v nadaljevanju pripravili nekaj nasvetov za kakovostno in varno pakiranje.

Letaki, brošure in dokumenti
●● Izogibajte se pošiljanju papirja v razsutem stanju. Predlagamo, da brošure in letake zavijete v kraft ovojni papir in jih
zapakirate v ustrezno veliko škatlo.
●● Nikakor ne puščajte praznega prostora v paketih, temveč ga zapolnite z ustreznim polnilom.

Knjige
●● Še posebej občutljivi so vogali knjig, zato jih zavijte v trši, bolj odporen papir. Knjige ovijte rahlo in pustite, da je ovoj
vsaj 20 mm večji od njih, nato dajte ovoj v kartonasto škatlo.
●● Ko položite knjige v primerno škatlo, se izogibajte praznemu prostoru, ki ga zapolnite z ustreznim polnilom.

Praški
●● Praške je potrebno zapakirati, tako da se prepreči razsutje in poškodovanje drugih paketov.
●● Praški naj bodo zapakirani v vrečko, ki jo je moč nepredušno zapreti, nato pa zavitek embalirati še v primerno škatlo.

Pol-tekočine, maziva in maščoba
●● Tovrstni paketi in paketi z močnim vonjem lahko poškodujejo ostale pakete.
●● Vsebino paketa zapakirajte v nepropustne, kovinske (aluminijaste) posode.
Tesno zaprite posodo in grlo dodatno zavarujte s papirjem, ki ne prepušča maščobe.

Zemljevidi in načrti
●● Zemljevide in načrte zvijte ter jih vstavite v tulec.
●● Tesno zaprite oba konca škatle/tulca in preprečite, da bi vsebina ušla iz embalaže.

Fotografije in diapozitivi
●● Fotografije in diapozitive zavijte v papir ter jih dodatno zavarujte z ovojnicami in mehurčki.

Škarje, noži in ostri predmeti
●● Vsak oster predmet morate zaviti posebej ter poskrbite, da so vsi robovi in konice zavarovani.
●● Zavit predmet dajte v primerno škatlo in uporabite polnilo.
●● Če pošiljate več tovrstnih predmetov preprečite, da bi se le ti stikali.

Igrače
●● Izvirna embalaža igrač pogosto ni povsem ustrezna za transport.
●● Igrače dajte v dodatno škatlo in jih dobro zapolnite s polnilom ter preprečite, da bi se igrača med transportom
pomikala po škatli.

Elektronske naprave
●● Elektronsko napravo dajte v dodatno škatlo in jo dobro zapolnite s polnilom ter preprečite, da bi se med
transportom premikala po škatli.
●● Originalna embalaža proizvajalca, ki vsebuje dodatno zaščito.
Na trgu je že moč dobiti tudi antistatične ovojne materiale, ki preprečujejo poškodbe elektronskih naprav.

Avtomobilske pnevmatike
●● Kot en paket je možno embalirati max. dve pnevmatiki skupaj.
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Polnila
●● Priporoča se, da med vsebino in škatlo pustite vsaj 5 cm prostora(na vse strani) in ga zapolnite z ustreznimi
polnili.
●● Vrste polnil: oblanci, leseni opilki, polnilo v obliki arašidov (smokci), mehurčki, polnilo z votlim središčem, rezan
časopisni papir.
●● Polnila so lahko iz lahkih materialov, ki zagotavljajo, da pošiljka ostane vedno na sredini škatle
●● Polnila lahko uporabljate večkrat in so običajno narejena iz recikliranih materialov.

Nekaj primerov primerne embalaže
glede na vsebino pošiljke:
Steklo, steklenice, kozarci:
●● Kartonski škatli, v kateri morajo biti enote pošiljke med seboj ločene s satovjem, valovitim kartonom ali
polivinilom z mehurčki, vsebina škatle mora biti zapolnjena.

Večja stekla:
●● Zaščita okrog stekla: polivinil z mehurčki, čez polivinil je lahko dan karton, vendar pa je zaradi razpoznavnosti
blaga bolje. da le-tega ni.

Leseni deli; iverne plošče:
●● Debel karton, primeren teži pošiljke celotna vsebina pošiljke mora biti v kartonu, robovi naj bodo dodatno
zaščiteni proti udarcem.

Tehnični izdelki, elektronske naprave:
●● Originalna embalaža proizvajalca, ki vsebuje dodatno zaščito - stiropor; v primeru, da originalne embalaže ni,
v nekoliko večji kartonski škatli, v kateri je moč tehničen izdelek v notranjosti dodatno zaščititi s stiroporom
ali močnejšim kartonom v več plasteh. Krhki, plastični deli naj bodo dodatno zaščiteni z več plastmi polivinila z
mehurčki, tako da v sami notranjosti embalaže ne ostaja praznega prostora.

Blago v rolah, jogiji, tekstilni izdelki.
●● Zaščiteno v polivinil z mehurčki in obvezno zaščiteni vsi robovi.

Avtomobilski deli:
●● Popolna zaščita celotnega dela vsebine pošiljke, kar pomeni, da vsebina ne sme gledati čez embalažo, oziroma, da
je le-ta popolnoma zaščitena z vseh strani.

Razne role papirja, slik, polivinila, ...
●● V kartonskem tulcu, ki se na eni strani zapre. Tulec naj bo takšne oblike (karton),da bo omogočeno nemoteno
sortiranje po avtomatskih tekočih trakovih.

Vaš kontakt za kakršnekoli informacije o DPD embalaži in embaliranju:
office1@dpd.si
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Tel.: +386(0)1 600 8422

