„SIUNTOS AUTOBUSAIS“ PAKAVIMO TAISYKLĖS
1. Pakuotės reikalavimai
1.1. Standumas
Pakavimui turi būti naudojamos tik naujos, tvirtos gofruoto kartono dėžės, vokai ar plastikiniai maišai.
Pakuotė bus kraunama ant kitų pakuočių ir ant jos bus kraunamos kitos pakuotės, todėl jos kraštinės turi
būti tvirtos, kad atlaikytų krūvį ir nesubliūkštų.
1.2. Užpildymas
Tuščios pakuotės ertmės turi būti užpildytos, nes priešingu atveju pakuotėje esantys daiktai judės, trinsis
vienas į kitą, į pakuotės sieneles ir dėl to gali susigadinti. Prekės ar vertybės negali kyšoti iš pakuotės, nes
kraunant į transporto priemonę išlindusios dalys gali būti sugadintos. Tarp daikto ir dėžės sienelių turi būti
bent 5 cm storio užpildo sluoksnis. Daiktai turi būti įpakuoti stabiliai ir tvirtai.
1.3. Sandarumas
Skysčiai privalo būti sandariuose induose. Jei skysčiai siunčiami bakuose ar kituose specialiuose induose,
užtikrinkite, kad indų kamščiai būtų su apsaugomis, t. y. nenuėmus apsaugų kamščiai neatsisuktų.
Draudžiama siųsti skysčius stiklinėse pakuotėse.
1.4. Pakuotės užklijavimas
Gofruoto kartono dėžę būtina užklijuoti apjuosiant lipnia juosta per visą apimtį mažiausiai trijose vietose.
Apvyniojus juostos per mažai, dėžė gali neišlaikyti viduje esančio turinio ir atsidaryti.
2. Siuntų pakavimo rekomendacijos
2.1. Naudokite tik naują gofruoto kartono dėžę, nes kuo daugiau kartų dėžė naudojama, tuo daugiau
numatytųjų apsauginių ypatybių praranda; taigi anksčiau jau naudota dėžė gali neužtikrinti tinkamos jūsų
siuntos apsaugos.
Jei dėžė nenauja, įsitikinkite, kad ji tvirta ir nepažeista: nesubraižyta, neįplyšusi, kampai nesulankstyti.
2.2. Pasirinkite dėžę, kurios stiprumas atitiktų reikalavimus.
2.3. Kiekvieną daiktą apvyniokite 5 cm storio pakavimo medžiaga ir sudėkite taip, kad iki dėžės sienelių liktų
5 cm tarpas. Kiekvieną daiktą į pakavimo medžiagą vyniokite atskirai.
2.4. Net ir kratomoje dėžėje jos turinys turi būti stabilus ir nejudėti.
2.5. Naudokite amortizuojančias medžiagas:
2.5.1. Oro maišelius – siuntos su lengvais daiktais ertmėms užpildyti. Netinka daiktams aštriais kampais ir
daiktams, kurių savybės kinta esant dideliems temperatūros pokyčiams.
2.5.2. Birų putų polistirolą naudokite siuntos su lengvais daiktais pakuotės ertmei užpildyti. Netinka
siauriems ir plokštiems daiktams. Kad sumažintų daiktų judėjimą, polistirolo aplink daiktą reikėtų apiberti 5
cm sluoksniu.
2.5.3. Pakuotės su lengvo ir vidutinio svorio daiktais ertmėms užpildyti naudokite glamžytą tvirtą popierių.
Toks popierius netinka trapiems daiktams. Tarp daikto ir dėžės sienelių dėkite 5 cm storio popieriaus
sluoksnį.
2.5.4. Trapiems daiktams – keramikai, stiklui, elektroninėms prekėms ir pan. – naudokite specialią tik tiems
daiktams transportuoti skirtą pakuotę. Nenaudokite lipdukų „trapus” (angl. fragile) ir „elgtis atsargiai“ (angl.
handle with care) kaip pakaitalo kruopščiam pakavimui – jie naudojami tik informavimo tikslais.

2.6. Saugiai uždarykite dėžę. Naudokite plastikinę izoliacinę juostą. Dėžės atvartus ja užklijuokite trimis
sluoksniais iš viršaus ir apačios. Jei dėžė yra standartinio tipo, t. y. jos atvartai susieina centre, po tris juostas
klijuokite tiek viršuje, tiek apačioje, – tada vidurys ir dvi kraštinės bus visiškai sandarios. Dėžių, kurių
atvartai uždengia vienas kitą, tris juostas klijuokite dėžės viršuje ir tris apačioje, – tada sandarios bus trys
kraštinės.
2.7. Jei pakuotės turinys jautrus temperatūros ar atmosferos slėgio pokyčiams, naudokite specialią, nuo šių
veiksnių apsaugančią pakuotę.
3. Primename, kad pagal Bendrąsias siuntų gabenimo taisykles:
3.1. Siuntėjas atsako už tinkamą siuntos pakuotę ir teisėtą turinį. Siuntėjas savo atsakomybę turi patvirtinti
parašu siuntos priėmimo dokumente. Siuntėjas privalo siuntos turinį supakuoti taip, kad jis nejudėtų,
neišlįstų iš pakuotės, būtų atsparus svoriui, vartymui ir transportavimui. Siunta turi būti supakuota taip, kad
tik pažeidus pakuotę, būtų galima pasiekti jos turinį. Siuntos pakuotė turi apsaugoti nuo sugadinimo ir
nedaryti žalos kitiems siuntiniams, transporto priemonėms, aplinkai ir žmonių sveikatai. „Siuntos
autobusais” atstovas turi teisę nepriimti netinkamai supakuotų siuntų. Esant netinkamam įpakavimui,
„Siuntos autobusais“ neatsako už saugų siuntos transportavimą, nekompensuoja klientui patirtų nuostolių
ir gali pareikšti klientui pretenziją, dėl „Siuntos autobusais“ ar tretiesiems asmenims padarytos žalos.
Siuntėjas atsako ir tuo atveju, jei išsiuntimo skyrius priėmė tokią siuntą
3.2. Draudžiama siųsti daiktus, medžiagas ar produktus, kurie gali sukelti pavojų žmogaus sveikatai, aplinkai
ar turtui, taip pat daiktus, uždraustus siųsti Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais. Taip pat
negalima siųsti:
• radioaktyvių, sprogių, ėdžių, nuodingų, degių, šalčiui neatsparių, stipraus kvapo arba tepių medžiagų;
• nesandariai uždarytų ar dužių talpų su skysčiais;
• greitai gendančių maisto ir ne maisto produktų;
• pinigų, obligacijų, monetų, brangiųjų metalų ir brangiųjų akmenų, vertybinių popierių, antikvarinių daiktų,
asmens dokumentų;
• gyvų gyvūnų, paukščių;
• tinkamai neįpakuotų aštrių ir pjaunančių daiktų, narkotinių ir psichotropinių medžiagų;
• sprogmenų, ginklų, šaudmenų ir jų dalių.
Kilus įtarimui dėl siuntos turinio, taip pat atrankos būdu siuntų skyriaus darbuotojai turi teisę patikrinti
siuntos turinį.
3.3. Dūžtančios, greitai gendančios ir neatsparios temperatūrų svyravimui siuntos yra pervežamos siuntėjo
rizika, t.y. “Siuntos autobusais” už šias siuntas neatsako.
Nekompensuojami daiktai
Dokumentams ir kitiems žemiau išvardytiems daiktams joks draudimas (nei standartinis, nei papildomas)
siuntos praradimo ar apgadinimo atveju negalioja. Jei siunčiate minėtus daiktus, rekomenduojame
draudimu pasirūpinti patiems. Siųsdami šiuos daiktus, rizikuojate patys.
akiniai
akvariumai
alavo statulėlės

langai ir jų rėmai, stoglangiai
lempos
lėkštės

antikvariniai daiktai
asmens identifikacijos dokumentai
automobilių registracijos numeriai bei techninis
pasas
atminties kortelės, juostelės, diskai ir kitos
duomenų ar vaizdo laikmenos
automobilių priekiniai stiklai
baldai, išskyrus plokščiai supakuotus
betonas
bilietai
buteliai
dažai
degikliai
dervos
dokumentai
drobiniai paveikslai
dušo kabinų sienelės
elektros lemputės
gintaras
gipsas
gitaros, siunčiamos ne specialiame dėkle
indai
įrėminti paveikslai, piešiniai ir nuotraukos
kaitlentės
kameros
keramika ir jos dirbiniai
kompiuteriai, jų ir televizorių monitoriai
kristalai
laikrodžiai

loterijos bilietai
marmuras, granitas, skalūnas ir kiti akmens dariniai
meno kūriniai
meškerykočiai
mikrobangų krosnelės
mikroskopai
mobilieji telefonai
monitoriai ir ekranai
nešiojamieji kompiuteriai
nuotraukos ir jų rėmeliai
objektyvai
plazminiai bei TFT ekranai
plytelės
plovikliai
porcelianas
projektoriai
servizai
SIM kortelės
statulėlės ir figūrėlės
stiklas, stiklo dirbiniai ir stiklo pluoštas
šviestuvai
teleskopai
trapūs daiktai (visi)
vazos
veidrodžiai
žibintai

