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Pravidla pro transport měřidel od zákazníka do M & B Calibr, spol. s r.o.   

 

Požadavky týkající se přípravy měřidel pro dopravu od zákazníka do kalibrační laboratoře  

M & B Calibr, spol s.r.o.: 

- Měřidlo je nutné umístit do vhodného obalu (ideálně originální obal dodávaný k měřidlu 

výrobcem měřidla), popřípadě zabalit do bublinkové či jiné fólie, aby se zamezilo 

poškození měřidla v průběhu dopravy do kalibrační laboratoře 

- Při použití většího obalu je nutné volný prostor mezi obalem a měřidlem vyplnit vhodnou 

výplní 

- Při umístění více měřidel do jedné krabice je nutné zabalit každé měřidlo zvlášť,           

aby se zamezilo kontaktu měřidel mezi sebou a tím možnému poškození 

 

Doprava měřidel v případě svozu firemním svozem je zabezpečena řidičem, který je 

proškolen, jak má s měřidly zacházet, aby se předešlo poškození měřidel v průběhu 

dopravy. V případě, že je však měřidlo nedostatečně/nevhodně připraveno k transportu, 

nemůžeme zaručit, že nedojde k poškození měřidla vlivem nedostatečné přípravy                  

k transportu. 

Za případné poškození měřidla při transportu, které vznikne vlivem 

nedostatečného/nevhodného zabalení nenese společnost M & B Calibr odpovědnost. 

 

V případě posílání měřidel přes externí dopravní společnost (např. Česká pošta, PPL, atd). 

doporučujeme označit balík nálepkou Křehké zboží a měřidla, která jsou náchylná 

k poškození (např. elektronické přístroje, skleněné přístroje, atd.) je nutné obzvláště pečlivě 

připravit k transportu. 

 

V případě transportu měřidel zpět k zákazníkovi je každé měřidlo zabaleno do obalů,          

ve kterém jsme měřidla od zákazníka přijali (nahrazujeme našimi obaly v případě, že jsou 

obaly zákazníka poškozené). 

V případě, že měřidla nebyla zabalena do obalů zákazníka, jsou měřidla zabalena tak,      

aby se při převozu zabránilo kontaktu měřidel mezi sebou. 

Odběratel má povinnost při příjmu měřidla zkontrolovat a v případě poškození měřidla 

neprodleně o této skutečnosti informovat společnost M & B Calibr. 
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