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Rozwiązanie 545
Wszel kie pro ble ma tycz ne spra wy oraz re kla ma cje roz pa tru je my

bez zwłocz nie, dla te go w mo men cie, gdy wy stą pi nie spo dzie -

wa ne zda rze nie za pew nia my Pań stwu szyb ką re ko mpen sa tę

bez zbęd nych for mal no ści. 

Za jedyne 5 EUR chronimy 

Państwa towar do 5000 EUR.

• zwiększone bezpieczeństwo,

• priorytetowa obsługa reklamacji,

• szybka rekompensata.

Dodatkowa usługa o wartości dodanej DSV Pro tect (545)

ma zastosowanie w przesyłkach1 zle co nych przez Klien ta

do prze wo zu mię dzy na ro do wym trans por tem dro go wym

na wa run kach okre ślo nych w zle ce niu2, pod wa run kiem,

że kosz ty usłu gi trans por to wej są opła ca ne na rzecz

DSV Ro ad Sp. z o.o. przez pod miot z sie dzi bą w Pol sce. 

War to za zna czyć, że jest to je dy nie opła ta 5 EUR za usługę,

któ ra zwięk szy Pań stwa bez pie czeń stwo, ogra ni czy czas

roz pa try wa nia re kla ma cji oraz przy spie szy wy pła tę re kom -

pen sa ty.

Jeżeli chcielby Państwo dowiedzieć się więcej lub skorzystać

z usłu gi DSV Pro tect (545) pro si my o wia do mość ema il za wie ra -

ją cą dane rejestracyjne firmy na adres dsvprotect@pl.dsv.com.

Szczegółowe informacje oraz regulamin usługi można znaleźć

na naszej stronie internetowej www.pl.dsv.com/transport-drogowy

w zakładce transport międzynarodowy.

www.pl.dsv.com
1 jedna lub wiele jednostek ładunkowych o których mowa w ogólnych warunkach świadczenia usług przez DSV Road Sp. z o.o. (OWŚU)
2 z jednego miejsca nadania do jednego miejsca dostawy w tym samym czasie

Troszcząc się o Państwa produkty

W DSV Ro ad ob cho dzi my się z Pań stwa prze sył ka mi w spo sób pro fe sjo nal ny i do sto so wa ny do in dy wi du al nych wy ma gań. W cza sie

ob słu gi Pań stwa ła dun ków zwra ca my uwa gę na ry zy ko ja kie mo że wy stą pić na każ dym eta pie łań cu cha do staw – od za mó wie nia

po do sta wę. Jed no cze śnie je ste śmy świa do mi, że w przy pad ku nie spo dzie wa nych sy tu acji, stan dar do wa rekompensata na ło żo na

przez re gu la cje praw ne mo że być niewy star cza ja ca. W tym przy pad ku znaj du je za sto so wa nie usłu ga DSV Pro tect. 


