
Reklamacja -
jest roszczeniem z³o¿onym w formie pisemnej, zwi¹zanym
z uszkodzeniem, utrat¹ lub ubytkiem w przesy³ce,
powsta³ymi w czasie od przyjêcia przesy³ki do przewozu a¿
do jej wydania lub opóŸnieniem w przewozie przesy³ki.

Zakres i zasady odpowiedzialnoœci przewoŸnika z tytu³u opóŸnienia, uszkodzenia, ubytku lub utraty
przesy³ki

w przypadku przewozów krajowych: ustawa - Prawo Przewozowe (tekst jednolity og³oszony w Dz. U. z 2000 roku, Nr
50, poz. 601 z póŸn. zm.), Regulamin Œwiadczenia Us³ug Przewozu Krajowego przez firmê Raben Polska Sp. z o.o. ,
Fresh Logistics Sp. z o.o.
W przypadku przewozów miêdzynarodowych: Konwencja o umowie miêdzynarodowego przewozu drogowego
towarów (CMR) Dz. U. z 1962 roku, Nr 49, poz. 238 z póŸn. zm.

reguluj¹:
�

�

Reklamacjê mo¿e z³o¿yæ tylko :
�

�

osoba uprawniona
w przypadku przewozów krajowych jest to zleceniodawca lub osoba
uprawniona do rozporz¹dzania przesy³k¹ (nadawca lub odbiorca),
w przypadku przewozów miêdzynarodowych jest to osoba uprawniona do
rozporz¹dzania przesy³k¹ (nadawca lub odbiorca).

Status reklamacji mo¿e uzyskaæ dopiero z³o¿one
do PrzewoŸnika. St¹d te¿ niezbêdne jest pismo reklamacyjne w postaci
wype³nionego formularza reklamacyjnego lub w innej dogodnej dla Klienta
formie pisemnej. Formularz dostêpny jest na stronie w
zak³adce “Reklamacje” i zawiera wszelkie formalne dane oraz wykaz
dokumentów niezbêdnych do jej z³o¿enia.

www.raben-group.com

pisemne roszczenie,
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�

�

�

- egzemplarz dla odbiorcy,
jeœli reklamacjê sk³ada odbiorca lub

List ten
daje prawo do z³o¿enia reklamacji.
Protokó³ szkody - okreœla m.in. rodzaj, okolicznoœci
powstania oraz rozmiar szkody. Jest dokumentem
dwustronnym, spisanym przez odbiorcê i kierowcê
dostarczaj¹cego przesy³kê - orygina³ lub kopia
potwierdzona za zgodnoœæ z orygina³em*,
Kopiê faktury handlowej towarzysz¹cej przesy³ce,
potwierdzon¹ za zgodnoœæ z orygina³em,*
Nazwê banku i numer konta, na które ma zostaæ
przelane ewentualne odszkodowanie

Orygina³ listu przewozowego
orygina³ listu

przewozowego - egzemplarz dla nadawcy, jeœli
reklamacjê sk³ada nadawca lub zleceniodawca.

Do pisma reklamacyjnego nale¿y za³¹czyæ nastêpuj¹ce dokumenty:

Jeœli jest to us³uga przewozu krajowego: Jeœli jest to us³uga przewozu miêdzynarodowego:
�

�

�

�

Orygina³ listu przewozowego - egzemplarz dla
odbiorcy,
Protokó³ szkody,
Kopiê faktury handlowej towarzysz¹cej przesy³ce,
potwierdzon¹ za zgodnoœæ z orygina³em* lub inny
dokument potwierdzaj¹cy wartoœæ roszczenia;
Nazwê banku numer konta, na które ma zostaæ
przelane odszkodowanie

*Kopia potwierdzona za zgodnoœæ z orygina³em to kopia
dokumentu, którego zgodnoœæ z orygina³em zosta³a
potwierdzona piecz¹tk¹ firmow¹ i w³asnorêcznym podpisem
osoby upowa¿nionej do z³o¿enia reklamacji.

Bez dos³ania ww. dokumentów reklamacja nie zostanie rozpatrzona.
W szczególnych przypadkach przewoŸnik ma prawo ¿¹daæ

dodatkowych dokumentów, koniecznych do rozpatrzenia reklamacji.

Reklamacje nale¿y przes³aæ odpowiednio na adres:
�

�

�

Raben Polska Sp. z o.o., Dzia³ Obs³ugi Klienta (lub Dzia³ Jakoœci), ul. Poznañska 71, 62-023 G¹dki k/Poznania
Raben Transport Sp. z o.o., Dzia³ Jakoœci, ul. Poznañska 71, 62-023 G¹dki k/Poznania
Fresh Logistics Sp. z o.o., Dzia³ Jakoœci, ul. Poznañska 71, 62-023 G¹dki k/Poznania

Z³o¿enie reklamacji nie zwalnia od uiszczenia op³aty za us³ugê przewozow¹!

Spisanie
protoko³u szkody

w obecnoœci kierowcy
nie jest reklamacj¹,

lecz jedynie
wniesieniem

zastrze¿eñ do stanu
przesy³ki!



Szybkie z³o¿enie reklamacji
umo¿liwi jej sprawne rozpatrzenie!

Odszkodowanie wyp³acane jest w kwocie netto, poniewa¿ podatek VAT Reklamuj¹cy mo¿e sobie odliczyæ ju¿ przy
zakupie towarów.

PrzewoŸnik nie mo¿e wyp³aciæ odszkodowania w wysokoœci 100% wartoœci towaru, gdy zosta³ on uszkodzony
czêœciowo. Dlatego, okreœlaj¹c wysokoœæ roszczenia, reklamuj¹cy zobowi¹zany jest do

- jeœli oczywiœcie istnieje taka mo¿liwoœæ.

¯¹danie wyp³aty odszkodowania powinno byæ adekwatne do faktycznych rozmiarów poniesionej szkody. Zg³oszenie
roszczenia od razu w wysokoœci odpowiadaj¹cej rzeczywistemu zmniejszeniu siê wartoœci przesy³ki - na etapie
sk³adania reklamacji - spowoduje, i¿ proces rozpatrzenia reklamacji nie przed³u¿y siê niepotrzebnie. Koniecznoœæ
ograniczenia rozmiaru szkody wynika z przepisów Kodeksu Cywilnego (art. 354).

umniejszenia
rozmiarów szkody

OdpowiedŸ na reklamacjê zostanie przes³ana w terminie 30 dni od otrzymania kompletu dokumentów do sprawy i
wyjaœnienia wszelkich okolicznoœci powstania szkody oraz podmiotów za szkodê odpowiedzialnych.

Reklamacja mo¿e zakoñczyæ siê wyp³at¹ albo odmow¹ wyp³aty odszkodowania. Reklamuj¹cy mo¿e odwo³aæ siê od
decyzji przedstawiaj¹c pisemnie w³asne stanowisko w terminie 30 dni od otrzymania decyzji. Zg³aszaj¹cy reklamacjê
mo¿e równie¿ odwo³aæ siê do w³aœciwego s¹du powszechnego, s¹du gospodarczego w Poznaniu.

Przedawnienie roszczeñ reklamacyjnych nastêpuje:
po up³ywie roku dla roszczeñ z tytu³u uszkodzeñ, utraty i ubytku przesy³ki
(zarówno w przewozach krajowych, jak i miêdzynarodowych),
po 2 miesi¹cach dla opóŸnieñ w dostawie przesy³ki w przewozach krajowych,
po 21 dniach dla opóŸnieñ w dostawie przesy³ki w przewozach
miêdzynarodowyc

�

�

�

h.

Przedawnienie w praktyce oznacza, i¿ po up³ywie terminu przedawnienia przewoŸnik
(czyli firma Raben Polska, Raben Transport lub Fresh Logistics), nie bêdzie zobowi¹zany
do wyp³aty odszkodowania i nie uwzglêdni ¿¹dania reklamacyjnego, nawet w sytuacji,
gdyby co do zasady, ponosi³ odpowiedzialnoœæ za powsta³¹ szkodê.

Reklamacja wniesiona przez osobê nieuprawnion¹ albo niespe³niaj¹ca okreœlonych przepisami prawa warunków albo
reklamacja, co do której nie przed³o¿ono wymaganych dokumentów, nie mo¿e zostaæ rozpatrzona.

W przewozach miêdzynarodowych odszkodowanie
z tytu³u utraty, ubytku lub uszkodzenia przesy³ki wyp³aca siê
wg wartoœci towaru w miejscu i w okresie przyjêcia go do
przewozu, ale nie mo¿e ono przekroczyæ 8,33 SDR* za kg
brakuj¹cej lub uszkodzonej przesy³ki. W przypadku opóŸnieñ
w przewozie odszkodowanie mo¿e osi¹gn¹æ maksymalnie
wysokoœæ jednokrotnego przewoŸnego.

* to jednostka walutowa o charak-

terze pieni¹dza bezgotówkowego, zwi¹-
zana z miêdzynarodowym przewozem
drogowym towarów. Kurs jest
og³aszany przez NBP w Tabeli A kursów
œrednich walut obcych (kod waluty XDR).

SDR

SDR

Limity odszkodowañ

Niniejsza ulotka ma wy³¹cznie charakter informacyjny i nie jest prawnie wi¹¿¹ca, w szczególnoœci nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny. W celu
zasiêgniêcia informacji o warunkach œwiadczenia us³ug i odpowiedzialnoœci PrzewoŸnika nale¿y zapoznaæ siê z Regulaminem Œwiadczenia Us³ug Przewozu Krajowego, dla spraw nieuregulowanych w

Regulaminie, z przepisami Prawa Przewozowego, Kodeksu Cywilnego, a dla przewozów miêdzynarodowych z przepisami Konwencji CMR.

W przewozach krajowych odszkodowanie z tytu³u utraty, uszkodzenia lub ubytku przesy³ki wyp³aca siê
maksymalnie w kwocie netto wartoœci towaru przyjêtego do przewozu i objêtego reklamacj¹. W przypadku
opóŸnieñ w przewozie odszkodowanie mo¿e osi¹gn¹æ maksymalnie wysokoœæ dwukrotnego przewoŸnego.


