
Courier Center Οδηγίες Συσκευασίας 

Σύμφωνα με αναφορά που γίνεται στους γενικούς όρους της Courier Center στο άρθρο 3 
παράγραφος γ, ο αποστολέας εγγυάται ότι τα υπό διακίνηση αντικείμενα συσκευάζονται, 
έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η ασφαλής διεκπεραίωση τους. 

Ο αποστολέας μόνος του επιμελείται την συσκευασία έτσι ώστε να είναι κατάλληλη και 
ανθεκτική προκειμένου να προστατευθεί το περιεχόμενο της. 

Η Courier Center σας συμβουλεύει παρέχοντας οδηγίες συσκευασίας με βάση τις 
παγκόσμιες κοινές πρακτικές ταχυμεταφορών και ουδεμία ευθύνη φέρει για αυτές.                    
Η ευθύνη για την καταλληλότητα της συσκευασίας βαρύνει τον αποστολέα πελάτη. 

Οδηγίες Για ασφαλή Συσκευασία:       

 Διασφαλίστε ότι η κύρια συσκευασία αλλά και η επιμέρους, που χρησιμοποιείτε 
κάθε φορά είναι η κατάλληλη και διασφαλίζει το περιεχόμενο. 

 Χρησιμοποιείστε υλικά προστασίας όπως φυσαλίδες και φελιζόλ, γαριδάκι, χόρτο, 
κτλ. για να προστατεύσετε το περιεχόμενο της αποστολής. 

 Όπου αυτό είναι δυνατόν χρησιμοποιήστε την αρχική εργοστασιακή συσκευασία 
των προϊόντων κα ιδιαίτερα όταν πρόκειται για συσκευές. 

 Όλες οι ηλεκτρικές συσκευές οι οποίες δεν μεταφέρονται με την εργοστασιακή τους 
συσκευασία, θα πρέπει να τοποθετούνται αυστηρά εντός χοντρού χαρτοκιβωτίου,  
επιπλέον θα πρέπει να προστίθεται φελιζόλ σε κάθε πλευρά τους εντός της 
εσωτερικής συσκευασίας. 

 Αν διαθέτετε ειδικά πατενταρισμένες συσκευασίες για την ασφαλή μεταφορά των 
προϊόντων σας, μπορείτε να τις χρησιμοποιείτε. 

 Για τις περιπτώσεις μεταφοράς υγρών πρέπει να χρησιμοποιούνται δοχεία ή ειδικές 
ξύλινες κατασκευές προς αποφυγή  φθορών/διαρροών. Για τα μπουκάλια 
προτείνεται το καπάκι να σφραγίζεται με ταινία, έτσι ώστε αν δεχτεί πίεση να μην 
ανοίξει. Εάν πρόκειται για αερομεταφορά, το υγρό εντός της συσκευασίας θα 
πρέπει να είναι 3-5 εκατοστά χαμηλότερα από την κορυφή της συσκευασίας. 

 Πάντοτε το μέγεθος της συσκευασίας πρέπει να είναι το κατάλληλο και ανάλογο 
του προς μεταφορά περιεχομένου, έτσι ώστε να μην κινείται ανεξέλεγκτα εντός της 
συσκευασίας. 

 Πέραν της επιμέρους συσκευασίας τους, προσπαθήστε όπως στην περίπτωση 
μεταφοράς εύθραυστων αντικειμένων, αυτά να βρίσκονται στην μέση της 
συσκευασίας, προστατευμένα σε κάθε πλευρά τους έτσι ώστε να αποφευχθεί ζημιά 
από πτώση και συμπίεση. 

 Σφραγίστε την αποστολή σας με ταινία. 

 Τυχόν κακή συσκευασία μπορείτε να καταστρέψει το υπόλοιπο περιεχόμενο της 
αποστολής σας, αλλά και άλλες αποστολές. 

 Οι σημάνσεις Εύθραυστον δεν αντικαθιστούν την κατάλληλη συσκευασία.. 

 Μη χρησιμοποιείται παλιές συσκευασίες, αν αυτό όμως γίνει αφαιρέστε όλες τις 
παλιές σημάνσεις και ετικέτες μεταφοράς, κτλ. 

 



Λαμβάνοντας υπόψιν τις ανωτέρω οδηγίες, η εταιρεία Courier Center διατηρεί το δικαίωμα 
να αρνηθεί την παραλαβή αποστολών των οποίων η συσκευασία είναι ακατάλληλη 

Επίσης μπορεί να αρνηθεί την αποζημίωση αποστολών στις περιπτώσεις που 
αποδεικνύεται η μη τήρηση των κανόνων συσκευασίας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


