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SPRÁVNE BALENIE ZÁSIELOK 

ZA ÚČELOM BEZPEČNEJ A EFEKTÍVNEJ PREPRAVY ZÁSIELOK 
JE NEVYHNUTNÉ POUŽIŤ BEZPEČNÉ, ODBORNÉ A VHODNÉ 

BALENIE 
 Jednotlivé časti tovaru je potrebné v každom balíku zvlášť zabaliť do ochranného materiálu 

a umiestniť, tak, aby boli navzájom medzi sebou dostatočne chránené pred nárazom, 

 Na spodok a vrch škatule treba umiestniť tlmiaci materiál, čím sa zvýši ochrana tovaru pri 
preprave, 

 Odosielateľ zodpovedá za správne a primerané balenie zásielky, 

 Ak nebude balík správne zabelený KURIÉR NEMUSÍ ZÁSIELKU PREVZIAŤ ! 

 Pred objednávkou prepravy je potrebné si zistiť hmotnosť zásielky a rozmery zásielky-  šírku, 
dĺžku  a výšku 

Údaje od ktorých sa odvíja cena prepravy : 

 
Hmotnosť – každý balík je potrebné si odvážiť 

Šírka – pod šírkou balíka sa rozumie rozmer šírka prednej strany balíka 

Dĺžka – pod dĺžkou balíka sa rozumie rozmer dĺžka bočnej strany balíka  

Výška -  pod výškou balíka sa rozumie výška balíka od dolnej časti až k hornej časti 

 

 

Každý predmet je potrebné správne zabaliť. Návod ako správne zabaliť predmet zásielky nájdete na 

https://www.getexpress.sk/balenie-zasielok. Ak balík nebude správne zabalený kuriér ho nemusí prevziať. 

 

mailto:info@getexpress.sk
http://www.getexpress.sk/
https://www.getexpress.sk/objednavka
https://www.getexpress.sk/balenie-zasielok
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Balenie zásielky 

... Zabalená zásielka musí byť pevná, obal s produktom musí vydržať 5-násobok svojej 
hmotnosti ! 

....nezabúdajte ani na vnútorný výplňový materiál! 
 

...uistite sa, že poznáte typy tovaru, ktorý je z prepravy vylúčený! 

Spoločnosť Get Express neakceptuje zásielky, ktoré môžu poškodiť iné zásielky počas prepravy alebo 
môžu ohroziť bezpečnú manipuláciu s ostatnými balíkmi. Patria sem tovary, ktoré sú neuspokojivo a / 

alebo nevhodným spôsobom zabalené, ako aj výrobky uvedené vo všeobecných obchodných 
podmienkach v časti III. Zásielka, 3.4 Veci vylúčené z prepravy  

 
 

Spoločnosť Get Express poskytuje v rámci doplnkových služieb balenie balíkov v rámci Prešova. Ak 
balík doručíte na našu adresu Košická 5/C, 080 01 Prešov  balík Vám radi zabalíme. Poplatok za 

balenie balíka nájdete v cenníku našich doplnkových služieb. 
 

Váhový limit: 

V rámci prepravy zabezpečujeme prepravu balíkov do 70 kg. Od 70 kg je potrebné predmet zásielky 
umiestniť na paletu. Paletu je potrebné zabezpečiť si na vlastné náklady. 

Rozmerový limit: 

Spoločnosť Get Express prijíma balíka rôznych veľkostí.  
Sú akceptovateľné predmety s najdlhšou stranou do 5 metrov. 

 

 

 

mailto:info@getexpress.sk
http://www.getexpress.sk/
https://www.getexpress.sk/obchodne-podmienky
https://www.getexpress.sk/sluzby/doplnkove
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Pneumatiky

Pneumatiky sa nemôžu 
prepravovať nebalené, pretože 
môžu zafarbiť a poškodiť iné 
balíky vo vozidle. 

Vytvorte jednu zásielku 
z najviac dvoch pneumatík. 

Nepripevňujte ich k sebe, 
pretože sa môžu rozpadnúť, 
ale pneumatiky pevne zabaľte 
do bublinkovej/ strečovej fólie.

Následne zabaľte pneumatiky 
do fólie  a vrchnú časť zakryte 
kartónom.

Správne

Fólia musí byť aspoň na ¾ 
pneumatík

Fólia musí byť vhodná pre 
prepravcu a odolná proti 

rozhrnutiu

Ak Vám bol poslaný štítok  musí 
byť umiestnení na povrchu 

Nesprávne

Balenie 4 pneumatík spolu

Štítok nie je na rovnom porvrchu

Koberce

Výrobky väčšej veľkosti je počas 
prepravy potrebné chrániť 
vhodným vonkajším a vnútorným 
obalom

Odporúčané balenie:  bublinková 
fólia, stiahnuť to strečovou fóliou 
a umiesniť do krabice

Správne Nesprávne

mailto:info@getexpress.sk
http://www.getexpress.sk/
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Preprava 
bicyklov

Ak chcete poslať bicykel, použite 
škatuľu primeranej šírky a výšky.

Vyčnievajúce časti (riadidlá, 
pedále) otočte smerom dovnútra a 
použite výplňový materiál.

Balenie fóliou, alebo papierom nie 
je dostatočné

Správne Nesprávne

Krabice rôznych 
veľkostí

Škatule rôznej veľkosti 
odosielajte osobitne

Prosím, nelepte ich a 
nepripevňujte ich k 

sebe

Skupina takýchto 
balíkov sa môže 

rozpadnúť

Správne Nesprávne

Vyčnievajúce 
časti z balíka 

Používajte vhodný kartónový 
obal zohľadňujúci primeranú 
veľkosť a povahu 
prepravovaného tovaru

Ostrý a špicatý tovar je pred 
zabalením do kartónu 
potrebné zabezpečiť 
dostatočný množstvom 
vhodného výplňového 
materiálu (bublinková fólia)

Správne Nesprávne

mailto:info@getexpress.sk
http://www.getexpress.sk/
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Výplňové 
materiály

Citlivé a krehké predmety ( napr. 
elektronické predmety ) baľte zvlášť 
opatrne 

Výplňový materiál by mal byť 
umiestnený tak na spodnej, ako aj na 
hornej strane škatule.

z dôvodu zvýšenej bezpečnosti baľte aj 
jednotlivé položky, ( napr. použitím 
vzduchom potiahnutej fólie a 
oddeľovaciemu kartónovému listu

Správne Nesprávne

Nezabalený 
tovar

Zabaľte prosím všetky produkty do 
vhodného kartónového obalu , 
ktorý ochráni prepravovaný tovar. 

Balenie tovaru  (napr. 
autosúčiastky, balíky 
nepravidelných tvarov )

Tovar zabalený iba do papiera,  
zmršťovacej fólie alebo do 
cestovnej tašky nie je dostatočné 
balenie

Správne Nesprávne

Uloženie rôznych 
produktov do jednej 

krabice
Položkysa sa nesmú  
pohybovaťvo vnútri zásielky, 
dotýkať sa navzájom a dotýkať 
sa priamo steny škatule

Treba použit oddeľovače a 
vypchávky

Výrobky obsahujúce tekutinu  
je nutné nbaliť osobitne a 
skontrolovať na nich uzávery, 
aby ste predišli úniku, ktorý by 
mohol poškodiť ďalšie výrobky

Správne Nesprávne

mailto:info@getexpress.sk
http://www.getexpress.sk/
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Ďakujeme, že využívate naše služby. Tešíme sa na Vašu objednávku prepravy.  
 

S pozdravom 
 

Váš Tím GET EXPRESS 

Zabalený tovar (napr. 
granule, mech,..)

Obal si nezachová svoj tvar, takže sa 
môže zachytiť na valčekových 
dopravníkoch

Vytvorte pevný a obdĺžnikový obal 
pomocou silnej lepenkovej 
(strečovej) fólie a plastu 
zmraštiteľného obalu, aby bola 
zásielka vhodná na prepravu

Zabalený tovar  je možné zabaľiť  tiež 
do kartónovej škatule

Správne Nesprávne

Ochranné balenie

Pre prepravu nie je vhodné 
obchodné alebo 
darčekové balenie

Takýto tovar je potrebné 
zabaliť dodatočne do 
vhodnej kartónovej 
krabice v primeranej 
veľkosti za použitia 
dostatočného množstva 
vhodného výplňového 
materiálu

Správne Nesprávne
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