Szanowni Państwo,
Z przyjemnością informujemy, że RB VAC Sp. z o.o. oferuje nowy sposób transportu
próbek do badań na koszt laboratorium. Po złożeniu zamówienia na transport próbek
laboratorium zorganizuje przesyłkę pomiędzy nadawcą a laboratorium. Po stronie
wysyłającego pozostanie zapakowanie paczki, wydruk i naklejenie listu przewozowego
dostarczonego na adres nadawcy.
Próbki mogą zostać przesłane do RB VAC w jeden z podanych sposobów:
 Odbiór przesyłki przez kuriera ze wskazanego przez nadawcę adresu (gabinet lub
bezpośrednio ferma)
 Nadanie przesyłki w Paczkopunkcie lub Paczkomacie InPost.
Powyższa oferta dotyczy badań, których wartość wyniesie 300 zł netto lub więcej. Dla
zleceń poniżej tej kwoty, laboratorium dokona wszelkich formalności i zorganizuje odbiór
przesyłki, doliczając do kwoty zlecenia 12,00 zł netto.
Powyższa oferta dotyczy paczek o wymiarach standardowych wynoszących:
a)

Suma długości boków paczki nie większa niż 220 cm (max. długość najdłuższego
boku to 120 cm)

b)

Masa paczki nie przekraczająca 5 kg.
Sposób zlecenia transportu próbek:
1. Zamówienia transportu próbek przyjmowane są:


telefonicznie (preferowane) : 68 453 70 17 lub 690533100



e-mail: info.rbvac@.pl,

2. Informacje wymagane do nadania paczki:


określenie sposobu odbioru przesyłki:
- odbiór przez kuriera
- umieszczenie paczki w punkcie nadawania paczek InPost
(PaczkoPunkt) lub w Paczkomacie.



adres, z którego miejsca paczka ma zostać odebrana / punkt, w którym
będzie umieszczona / adres Paczkomatu. Znalezienie najbliższego dla
Państwa punktu odbioru lub Paczkomatu możliwe jest poprzez wejście na
stronę https://inpost.pl/znajdz- paczkomat. Po wpisaniu kodu kreskowego w

wyszukiwarkę, wyświetlą się wszystkie dostępne dla Państwa lokalizacji
punkty odbioru i Paczkomaty.


dane kontaktowe: Imię i Nazwisko, adres e-mail, numer telefonu nadawcy



data wysyłki;



wielkość przesyłki, waga (wartości przybliżone)



ilość paczek.

Zamawiając u nas odbiór przesyłki, wybierając punkt odbioru lub Paczkomat,
zostaną Państwo poinformowani o krytycznej godzinie, do której należy przygotować
lub nadać przesyłkę, tak aby mieć pewność, że zostanie dostarczona w dniu
następnym.
Można to również sprawdzić wchodząc na stronę https://inpost.pl/godziny-odbiorow.
3. Przygotowanie paczki do wysyłki
Po złożeniu zamówienia na podany adres e-mail otrzymacie Państwo list przewozowy, który
należy wydrukować i umieścić na górnej części paczki.
WAŻNE!
Należy pamiętać o :


Odpowiednim zabezpieczeniu próbek, dobraniem właściwego rodzaju opakowania
– zapobiegnie to uszkodzeniu przesyłki.;



umieszczeniu wkładów chłodzących w paczce z próbkami;



wypełnieniu zlecenia do badania i umieszczeniu go w paczce razem z
próbkami (dostępne na naszej stronie RB VAC – Weterynaryjne Laboratorium
Diagnostyczne, ZLECENIE BADANIA, w zakładce do pobrania).



Wybierając opcję umieszczenia paczki w Paczkomacie

lub

wysyłając w

PaczkoPunkcie prosimy o przesyłanie próbek, które NIE MAJĄ MOŻLIWOŚCI
rozlania się w trakcie przewożenia, np. materiał pobrany na wymazówkach
(wymazy

z

narządów

wewnętrznych, wymazy środowiskowe),

wymazy

podeszwowe, próbki paszy, ściółki.


Przewóz padłych zwierząt, wycinki narządów wewnętrznych, jaja, krew, surowica preferowany kurier.

