In ultima perioada societatea Kreativ a primit mai multe sesizari din partea clientilor sai cu privire la livrari
necorespunzatoare ale marfii de catre transportatorii utilizati de Kreativ. Din pacate, aceste sesizari au fost facute
dupa o perioada mare de timp de la data receptionarii de catre CUMPARATOR a marfii de la trasportator si din
acesta cauza societatea noastra nu a mai putut imputa transportatorului costul livrarii necorespunzatoare, fiind
obligata sa suporte singura, integral, prejudiciul.
Pentru a nu ne mai confrunta cu astfel de situatii va transmitem prezenta circulara care enumera pe scurt regulile
societatii Kreativ in cazul livrarilor necorespunzatoare:
Reclamatiile CUMPARATORULUI cu privire la pierderea, livrarea gresita, deteriorarea partiala sau totala a expedierii
se vor face conform urmatoarelor reguli:
•

Produsele livrate de societatea Kreativ sunt sigilate cu banda personalizata in functie de divizia din

care s-au livrat. Eventualele deteriorări, desigilari, lipiri cu alta banda decat cea personalizata Kreativ,

ale conţinutului unei trimiteri, apărute în timpul livrării trebuie să fie anunţate imediat unui angajat
al societatii Kreativ în formă scrisă (e-mail sau notificare) împreună cu fotografia elementelor
deteriorate. Pentru colete lipite cu alta banda decat cea personalizata Kreativ CUMPARATORUL este obligat
sa anunte imediat transportatorul si sa deschida coletul de fata cu reprezentantul acestuia. Dacă se

descoperă diferenţe cantitative între cantitatea menţionată pe documentul de transport şi cantitatea efectiv
recepţionată, sau produsele din colet sunt deteriorate, coletul este lipit cu alta banda decat cea
personalizata Kreativ, acestea vor fi menţionate atât pe documentul de transport cât şi într-un proces verbal
de constatare diferenţe care trebuie semnat atât din partea cumpărătorului cât şi din partea
livratorului/transportatorului. Nerespectarea acestei prevederi duce la asumarea responsabilitatii
CUMPARATORULUI in privinta bunurilor deteriorate sau lipsa.
•

Termenul de depunere de către Cumpărător a unei reclamaţii privind deteriorarea

conţinutului coletului (in cazul in care deteriorarea nu este vizibila in momentul primirii marfii) este
de 48 de ore de la data primirii marfii, Reclamațiile ulterioare de deteriorare mecanică a produsului în timpul
transportului nu vor fi recunoscute de catre societatea Kreativ srl. Firma Kreativ srl nu poate modifica acest

termen sub nici o formă.Termenul se refera la marfa receptionata de la transportatorii utilizati de VANZATOR
(coletarie anuntata, prioripost, CARGUS, FAN CURIER, NEMO EXPERS, etc.).
Vă recomandăm să verificați coletele la primire sa ne sesizati daca ati constatat eventuale deteriorari, desigilari, etc.

