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Hvis uheldet er ude ...

supporting you

For at løse en reklamation på bedste måde, beder vi dig indsamle dokumentation alt afhængig af reklamationstypen. Det vil forkorte behandlingsti-
den, hvis uheldet er ude. For evt. kompensation skal vi modtage indkøbsordre- eller fabrikationsnumre (kan aflæses på pallesedlen). Intet materiale må
bortskaffes før end reklamationen er færdigbehandlet.

Årsag

Dokumentation

Tapeaftræk monteret på en folie, plastlomme etc.!

Tapeaftræk monteret på en folie, plastlomme etc.!

Ankomsttidspunktet SKAL påføres fragtbrev og signeres af chaufføren!

Anmærkning SKAL påføres fragtbrev og signeres af chaufføren!



Hvis uheldet er ude ...

Kontakt Papyrus omgående
Ved åbenbare papirfejl kan reklamationen afgøres med det samme. I tvivlstilfælde er det nødvendigt at papirproducenten er med til at
afgøre årsagen til problemet. Stop straks produktionen! Vent med videre trykning til vi har drøftet situationen.

Kontrollér papiret allerede ved varemodtagelsen
Opdag eventuelle problemer så tidligt som muligt, allerhelst inden trykstart. Kontrollér at leverancen svarer til følgesedlen. Hvis papiret
er skadet, skal dette noteres på fragtbrevet og attesteres af chaufføren. Kontakt os for levering af nyt papir.

Konditionér papiret
Kontrollér lagerplads, temperatur og fugtighed. Lad papiret forblive indpakket ved lagring med f.eks. indpakningspapir, pallehætte ect.

Kør en test
Test på 10-20 ark, hvis du skal trykke på begge sider af papiret, for at undgå ubehagelige overraskelser, når du slår arkene om.

Tag prøver
Gem "bevismateriale". Ca. 10 ark af både trykt og utrykt papir. Smid intet væk - vi vil muligvis ønske at få papiret retur. Hvis det står i
vejen, så lad os afhente det.

Gem etiketten
Uanset om det er hele paller eller rispakker, så gem etiketten med artikel- og referencenumre.

Specielle fejl f.eks. løs overflade
Tag tapeprøver fra gummiduge og trykplader. Sæt tapeprøven på en klar vinyl. Her vil det vise sig, hvad årsagen til problemet er.

Knusere
Gem de ødelagte gummiduge samt trykarkene før og efter knuseren. Noter årsagen til knuseren.
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