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KÜLDEMÉNYÉNEK CSOMAGOLÁSA
DOBOZOK ÉS PALETTÁK

06 40 31 31 31

KÉRJÜK,
GONDOSKODJON
ARRÓL, HOGY
KÜLDEMÉNYE
MEGFELELŐEN
LEGYEN
CSOMAGOLVA!

Segítsen
nekünk,
hogy tökéletes
állapotban
szállíthassuk
küldeményét!

Arra számítunk, hogy ügyfeleink
megfelelően csomagolják be
küldeményeiket, így tökéletes
állapotban szállíthatjuk azokat.
Kövesse egyszerű csomagolási
javaslatainkat annak érdekében, hogy
ügyfele úgy kapja meg a küldeményt,
ahogyan Ön szeretné!

DOBOZOK
CSOMAGOLÁSA

PALETTÁS KÜLDEMÉNYEK
CSOMAGOLÁSA

BELÜL
• Lássa el kiegészítő védelemmel
az olyan kényes tárgyakat, mint a
lemezek vagy a CD-k
• A több tárgyat tartalmazó küldemény esetén a tárgyakat, kérjük,
külön-külön csomagolja be
• Ellenőrizze, hogy a doboz minősége megfelel-e a tartalom
tömegének
• Gondoskodjon arról, hogy a nehéz tárgyak kiegészítő alátámasztást vagy párnázást kapjanak
• A szabálytalan alakú tárgyakat
további védelemmel ellátva kell
becsomagolni

KÍVÜL
• A fémtárgyakat különös gondossággal kell becsomagolni
munkatársaink sérülésének és
más ügyfelek küldeményei károsodásának elkerülése érdekében
• Gondoskodjon a finoman kidolgozott tárgyak megfelelő kipárnázásáról
• Csomagolja be gondosan a
törékeny tárgyakat, és a lehető
legtávolabb legyenek a doboz
széleitől
• A szállítás közben esetleg egymáshoz érő tárgyakat dobozon
belüli belső védelemmel kell
ellátni

• A doboz legyen jó állapotban (ne
legyenek rajta lyukak, hasadások,
repedések, benyomódások és ne
legyen ázott)
• A címkéket és a fuvarlevelet
a csomag tetején helyezze
el! Kérjük, ne takarja le őket
ragasztószalaggal vagy
zsugorfóliával!
• Győződjön meg róla, hogy
a fuvarlevél erősen rá van
ragasztva a csomagra, és kérjük,
távolítsa el a régi címkéket!
• Ügyeljen arra, hogy a vonalkód
sima felületre kerüljön, és semmilyen más anyag ne takarja el!

• Kérjük, tegyen egy külön példányt
a címkéből a csomag belsejébe
(ez segít a tétel azonosításában,
ha esetleg megsérülne a külső
csomagolás)
• Használjon kiváló minőségű csomagragasztó szalagot a csomagok
lezárásához, H ragasztás alkalmazásával (egyenletes leragasztás a
fedélen keresztül és az illesztéseken, felül és alul egyaránt)
• A 25 kg-nál nehezebb
csomagokat kérjük, jelölje
„Nehéz“ („Heavy“) felirattal
• A küldemény tartalmának teljes
egészében a doboz belsejében kell
lenni, semmi sem állhat ki belőle

RAKODÁS

A PALETTA MINŐSÉGE

A pallettának rakodhatónak kell
lennie, a tetején sima felülettel.

Gondoskodjon arról, hogy
a paletta jó minőségű (ne
faforgácsból készüljön), és villás
targoncával mozgatható legyen!

A DOBOZOK ELHELYEZÉSE
Kérjük, ügyeljen arra, hogy a
dobozok megfelelően legyenek
a palettára helyezve (például
zsugorfóliával legyenek
rögzítve)!
MÉRETEK
Kérjük, ügyeljen arra, hogy
a dobozok a paletta külső
méretein belül legyenek, és ne
lógjanak túl a palettán!

A PALETTA ÁLLAPOTA
Ügyeljen arra, hogy a paletta jó
állapotú legyen, tuskói, lapjai és
lécei ne legyenek sérültek!

A 70 KG-NÁL
NEHEZEBB
TÉTELEKET PALETTÁN
KELL ELHELYEZNI!

