Ietaupi LAIKU un NAUDU.
Papildus iespēja kā saņemt Tupperware preci ar kurjerpastu.
Jums ir iespēja saņemt preci (paku) Jūsu izvēlētajā DpD Pickup Paku Bodes punktā.
Paku Bodes punktu saraksts pieejams: www.twjurmala.lv mājas lapā.

Jūsu ieguvums:

 Paku varat izņemt līdz 7 darba dienām.
 Paku izņemiet sev ērtajā laikā un vietā.
 Paku var saņemt jebkurš nosaucot saņēmēja vārdu, uzvārdu, pakas PIN kodu un
uzrādot personu apliecinošu dokumentu.

 Vienas pakas cena visā Latvijā 3,20EUR (izņemot Rīgā - 2,60EUR)

Informācija Pickup Paku Bodes lietotājam.
Tiklīdz paka tiks piegādāta Pickup Paku Bodē, Jūs saņemsiet SMS, kurā būs
ietverta sekojoša informācija:
- pakas numurs;
- PIN kods;
- Pickup Paku Bodes nosaukums;
- Pickup Paku Bodes adrese.

Ejot pēc pakas, ņemiet vērā:
1. Pēc SMS saņemšanas Jums ir 7 dienas, lai izņemtu savu paku izvēlētajā punktā.
2. Lai saņemtu paku:
- jānosauc saņēmēja vārds, uzvārds un saņemtais PIN kods vai jāuzrāda personu
apliecinoši dokumenti (pase, autovadītāja apliecība vai ID karte).
3. Jāparakstās par pakas saņemšanu.
4. Ja paka netiek saņemta pēc 7 dienām, tad tā tiks aizsūtīta atpakaļ nosūtītājam.
* saņemto PIN kodu var nodot arī trešajai personai, kad paku saņem trešā persona,
tai jānosauc saņēmēja vārds, uzvārds un PIN kods,
* Paku Bodes punktiem ir dažādi darba laiki, tādēļ pirms dodaties saņemt paku,
pārliecinieties par konkrētā punkta darba laiku,
* ja piegādes laikā ievērojat, ka paka ir bojāta, tad kopā ar Paku Bodes darbinieku
aizpildiet Bojājuma aktu.

Kā nosūtīt preci (paku) uz Paku Bodi?
Pirms veicat pasūtījumu, kurš ir domāts saņemšanai Paku Bodē, Jums:
1) jāatver mājas lapa: www.twjurmala.lv, kur labā malā būs excel faila ikona ar
nosaukumu ‘’Pickup Paku Bodes tīkla saraksts’’. Svarīgi to atvērt katru reizi pirms
veicat jaunu pasūtījumu, jo saraksts regulāri mainās gan tiek izņemti(aizvērti) punkti
no saraksta, gan tiek papildināti ar jauniem punktiem, kā arī tiek koriģēti darba laiki.

2) jāatver minētais excel fails un jāizvēlas no saraksta pakas saņemšanas punkts.
Šo informāciju, kas sastāv: no vietas, adreses, pilsētas, pasta indeksa ir jāievada
preču pasūtīšanassistēmā zem sadaļas ‘’Piegāde’’.

