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Bezpieczeństwo odbioru przesyłki w sklepie internetowym Windes.pl 

 

Przy odbiorze przesyłki zawsze sprawdź jej stan! 

Poniżej znajdziesz kilka przydatnych wskazówek jak bezpiecznie odebrać swoją przesyłkę: 

 

Przy odbieraniu przesyłki, sprawdź stan opakowania zewnętrznego. 

Opakowanie zewnętrzne nie powinno nosić śladów uszkodzeń, wgnieceń, dziur. Paczka powinna być nienaruszona  

i zamknięta. Na liście przewozowym sprawdź ilość paczek. Jeżeli jest ich więcej niż jedna sztuka, powinny być 

dostarczone jednocześnie. Jeśli wszystko jest w porządku, podpisz list przewozowy i odbierz paczkę. Zwróć uwagę, 

czy paczka nie jest oklejona taśmami firmy kurierskiej- oznacza to iż opakowanie zewnętrzne zostało naruszone  

i odmów przyjęcia. 

 

Gdy opakowanie wzbudza Twoje zastrzeżenia, odmów przyjęcia przesyłki. 

Jeśli zdecydujesz się odebrać zamówienie z uszkodzonym opakowaniem, podpisując list przewozowy koniecznie 

dodaj adnotację „Przyjmuję z zastrzeżeniem”. Nie zwalniaj jeszcze kuriera. 

Sprawdź zawartość przesyłki. 

Otwórz przesyłkę i sprawdź przy kurierze, czy dostawa jest kompletna, a produkty nieuszkodzone. Kurier  

ma obowiązek poczekać, aż sprawdzisz zawartość paczki. Czasami paczka z zewnątrz wygląda na nienaruszoną ale 

towar jest uszkodzony. 

Jeśli masz zastrzeżenia do stanu zamówionych produktów lub zamówienie nie zgadza się z dokumentem zakupu, 

poproś kuriera o sporządzenie protokołu szkody. Zadbaj o wypełnienie wszystkich pól formularza. Oznacz 

uszkodzenie opakowanie zewnętrznego, jeśli takie występuje. Jest to najbardziej istotna informacja do pozytywnego 

rozpatrzenia reklamacji przez przewoźnika. Przed podpisaniem zweryfikuj, czy opis jest zgodny ze stanem 

faktycznym. Na protokole w polu Uwagi możesz podać wszystkie zastrzeżenia, także te - dotyczące informacji 

wpisanych przez kuriera do protokołu, np. gdy nie zgadzasz się z informacjami wpisanymi na protokole szkody. 

 

Odbierz jeden egzemplarz wypełnionego protokołu. 

 

Gdyby kurier nie będzie chciał poczekać, poinformuj, że będzie musiał przyjechać ponownie w celu sporządzenia 

protokołu szkody. 
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Poinformuj sklep o zdarzeniu, kontaktując się za pomocą e-maila: biuro@windes.pl 

 

Zastrzeżenia po odjeździe kuriera. 

Jeśli kurier odjechał, a Ty stwierdziłeś, że towar znajdujący się w środku, jest uszkodzony koniecznie zgłoś ten 

problem przewoźnikowi jeszcze tego samego dnia. Po zgłoszeniu, przez 7 dni może zostać spisany wiążący protokół 

szkody. Konsultant przyjmie zgłoszenie i umówi kolejną wizytę kuriera w celu sporządzenia protokołu szkody. 

Koniecznie zapisz numer zgłoszenia. 

Kontakty do przewoźników: 

DPD – 22 575 55 55 

Inpost -722 444 000 

 

Zgłoszenie szkody sprzedawcy. 

Każde zastrzeżenie w stosunku do stanu opakowania lub zawartości przesyłki musi zostać zgłoszone do sklepu 

internetowego Windes najpóźniej w ciągu 24 godzin od wizyty kuriera. Po otrzymaniu zgłoszenia, odpowiednia osoba 

zajmie się nim i będzie z Tobą w kontakcie do momentu zakończenia sprawy. 

Wyślij do nas wiadomość za pomocą e-maila: biuro@windes.pl 

 


