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POSTUP REKLAMACE PŘEPRAVY 
 
Vážený zákazníku, 
z důvodu zlepšení a zkvalitnění přepravních služeb Vás chceme informovat o nutném postupu při 
REKLAMACI z důvodu poškození při přepravě. Tento postup je nutný dodržovat! Umožňuje zdárné a 
bezproblémové vyřízení reklamačního řízení. 
 
V případě škody či ztráty zásilky je potřeba oficiálně vše zaevidovat u reklamačního oddělení, které ji 
následně prošetří a zajistí nápravu.Za přepravu k Vám nese plnou zodpovědnost přepravní služba. 
 
Z tohoto důvodu Vás žádám v případě poškození o následný postup: 
 

1. Oznámení řidiči (ten, kdo Vám zásilku předal) včetně napsání „zásilka poškozena“, nebo přímo 
sepsání reklamačního listu. V IDEÁLNÍ PŘÍPADĚ VŽDY DO PŘEDÁVACÍHO LISTU ZAPSAT 
„Přebráno s výhradou“ (vždy se dá něco na obalu najít a následně to usnadňuje REKLAMAČNÍ 
ŘÍZENÍ) 

2. Vyfotografování  - a to i v případě, že na první pohled bude vše v pořádku (neporušený obal) a 
následné zaslání fota s číslem zásilky na naši centrálu f. JOT mailem. Po rozbalení a následném 
zjištění závad. Detailní vyfotografování porušených, rozbitých částí  + foto obalu. 

3. V případě poškození zásilky a následné řešení REKLAMACE je vždy bezpodmínečně nutné uchovat 
balení zásilky pro nahlédnutí přepravní společnosti 

4. Zaslat Email na naši centrálu. Ten musí obsahovat tyto základní informace: 

 číslo zásilky 

 datum doručení 

 základní, informativní soupis položek a jejich poškození 

 fotografie 
  

Vše prosím, zašlete na email naší centrály – jot@jot.cz . Do předmětu napište   
„ REKLAMACE přepravy“ 

 

!!! Důležité !!! 
 

TOTO JE NUTNÉ OZNÁMIT NEPRODLENĚ BUĎ PŘI PŘEVZETÍ  
ZÁSILKY NEBO NÁSLEDNĚ PO JEJÍM ROZBALENÍ, A TO 

NEJPOZDĚJI DO 24 HODIN PO JEJÍM PŘEVZETÍ.  
V OPAČNÉM PŘÍPADĚ JE NÁROK NA REKLAMACI PŘEPRAVY 

ZAMÍTNUT. 
  

Na základě výše uvedených podkladů bude zahájeno reklamační řízení, o jehož průběhu Vás budeme dále 
informovat. Lhůta pro vyřízení REKLAMACE je 30 dnů. 
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