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vviádření k přepravě zásilkv čísloE:

Zásilka č. byla poslána ze zahraničí(Belgie) službou DPD Classic bez
doplňkových služeb, Na depu v České republice byla zásilka přijata 13,07.2022. Kompletní
přehled/sledování zásilky přiloženo níže.

ÚOa.je k zásilce, které jsme obdrželi od odesílatele:

§EtcOÉŘ

U příjemce zásilky není uvedena žádná konkrétníosoba - jméno, ani kontaktní údaje.

lčo:61329266
Dlč: cZ61329266

Bankovní spoiení: Raiffeisenbank a.s.
čislo účtu v czK: 5061 106776/5500
čislo účtu v EUR: 5020014648i5500

REťElVER

společnost je registrována V obóodním rejstřiku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl c., Vložka číslo 52346 * Opa*íůtjp
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Po naskenování zásilky L4,07.2022 k rozvozu a po zadání adresy do GPS se nepodařilo vyhledat
žádnou adresu. Adresa je vyhodnocena jako neexistující i ve vyhledávači Mapy.cz. Po zadání
adresy do vyhledávače Googlemaps.com je vyhledáno parkoviště.

Z důvodu nejasné adresy a chybějících kontaktních údajů byla zásilka označena příslušným
kódem (číslo 11), kterýznačíneexistujícíadresu a byla uložena na depo. Na základětohoto
kódu byl odesílatelvyzván k doplněníadresy. Příjemce v emailové komunikaci uvedl, že byl
odesílatelem o nesprávné adrese informován.

V systému evidujeme změnu adresy, kterou zadal odesílatel. Změnový požadavek byl zadán do
systému 'J,4.07.ZO72 ve ]-3:05, jedná se o adresu odesílatele v Belgii. Na základě tohoto
změnového požadavku byla zásilka v systému přesměrována zpět k odesílateli, Záznam o změně
adresy:
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Další pokusy o doručení tak již nebylo možné provést, na základě změnového požadavku
odesílatele, jakožto plátce přepravy. Následující pracovní den tj. L8.07 .2022 byla zásilka
označena kódem pro odmítnutí doručení (číslo 15) a byla poslána zpět do zahraničí odesílateli.
Kompletní přehled výše uvedených skutečností z interního systému:
§k§§y
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Příjemce nás následně kontaktoval na emailové adrese info@dpd.cz, kde požadoval písemné
potvrzení/požadavek od odesílatele, že skutečně požadoval vrácení zásilky. Toto nám však
odesílatel neposkytl a příjemce byl o této skutečnosti z naší strany informován. Příjemce
obdržel vyjádření k situaci a následně byl odkázán k případnému dalšímu řešení přímo na plátce
přepravy. Znaší strany byly poskytnuty všechny informace, které bylo možné př[jemci zásilky
předat.
Záznam o změně doručovací adresy byl odesílatelem zadán přímo do systému naší společností.
Jedná se o interní systém, a nebylo tak možné příjemci zásilky umožnit nahlédnutí do záznamů.

Příjemce zásilky požadoval reklamaci/náhradu přepravného, byl informován o tom, že náhradu
přepravného může nárokovat pouze plátce přepravy tj. odesílatel zásilky v zahraničí.
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Sen ior specialista zákaznický ch pod nětů

-|info@dpd.cz 
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