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ПІДГОТУЙТЕ СВОЄ 
ВІДПРАВЛЕННЯ  
ЗА 5 ПРОСТИХ КРОКІВ
Дізнайтеся, як убезпечити ваше відправлення від пошкодження, затримки та доплат 
завдяки правильній упаковці та маркуванню.

ОБИРАЙТЕ ЯКІСТЬ
Старі коробки втрачають міцність. Переконайтеся, що ваша 
коробка достатньо міцна та в хорошому стані. 

УНИКАЙТЕ ПОРОЖНЬОГО ПРОСТОРУ
Забагато амортизаційного матеріалу зменшує міцність 
штабелювання. Уникайте коробок, які занадто великі для вашого 
вантажу і потребують надмірного використання амортизаційних 
матеріалів. Існує великий ризик, що вони зімнуться.
ВАЖКІ КОРОБКИ
Ми приймаємо коробки до 70 кг без палети, але на коробки 
понад 23 кг прохання приклеювати ярлик "HEAVY".

ЗАПЕЧАТУЙТЕ У ФОРМІ ЛІТЕРИ "H"
Використовуйте відповідну пакувальну стрічку для запечатування 
верхньої та нижньої частини коробки у формі літери "H". Важкі 
коробки можуть потребувати стягування ременями.

ЧІТКЕ МАРКУВАННЯ
Видаліть старі ярлики. Прикріпіть нові ярлики на верхній 
частині таким чином, щоб штрих-код розташовувався на 
пласкій поверхні (не загинався через край). 

УКЛАДАЙТЕ В ШТАБЕЛІ
Штабелі забезпечують максимальну міцність укладання. 
Якщо вміст коробок твердий, то для підвищення стабільності 
штабелю можна скористатися "мулярським способом".

ЖОДНИХ ЗВИСІВ
Вантаж повинен повністю розміщуватись на палеті, не 
звисаючи над краєм. Ми не приймаємо палети зі звисами.

ЗРОБІТЬ ЇЇ ПЛАСКОЮ
Рівна верхня поверхня робить палету міцною, компактною 
та придатною для штабелювання. За непридатні для 
штабелювання палети стягується додаткова плата.

СТЯГНІТЬ ЇЇ РЕМЕНЯМИ АБО ОБГОРНІТЬ
Використовуйте стягування ременями та/або обгортання 
еластичною плівкою для закріплення вантажу на палеті. У 
разі використання еластичної плівки вантаж обгортається 
разом із палетою. 
ЧІТКЕ МАРКУВАННЯ
Для транспортування палети укладаються одна на одну, 
тому ярлики повинні бути прикріплені до бокових сторін, а 
не зверху. 
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За більш детальною інформацією про належне пакування завітайте на tnt.ua або 
зателефонуйте за номером 0 800 303 335







Відправлення, що містять небезпечні вантажі, повинні повністю відповідати вимогам IATA та ADR.

ВОЛОГІ КОРОБКИ
Не приймаються вологі 
коробки, коробки, з яких 
тече рідина, або коробки, 
пошкоджені водою. 

КОРОБКИ

ПАЛЕТИ

ВИБАЧТЕ, МИ НЕ  
МОЖЕМО ПРИЙНЯТИ 
ВАШЕ ВІДПРАВЛЕННЯ...
Дотримання наших вимог є запорукою безпечного та надійного перевезення вашого 
відправлення. Неналежне пакування створює ризики для ваших речей, для інших 
відправлень, а також для членів команди TNT. Перш ніж прийняти будь-яке відправлення, 
наш водій перевіряє його на "придатність для транспортування".

ПАЛЕТИ ЗІ ЗВИСАМИ
Вантаж не повинен 
перевищувати габаритні 
розміри палети.

ВИСТУПАЮЧІ ЧАСТИНИ
Предмети, що звисають 
або стирчать, можуть 
призвести до травмування 
людей або пошкодження 
інших вантажів.

НЕПРИДАТНА УПАКОВКА
Важкі предмети в 

ненадійних коробках. 
Коробки повинні бути 

достатньої міцності, якості 
та розміру. За необхідності 
використовуйте додаткове 

перев'язування, аби 
зміцнити вашу коробку.

НИЗЬКОЯКІСНІ ПАЛЕТИ
Палети поганої якості або 

з пошкодженнями.

ГОСТРІ КРАЇ
Не допускається наявність 

виступаючих гострих 
предметів. Для уникнення 

травмування такі предмети 
необхідно ретельно 

обгорнути достатньою 
кількістю амортизаційного 

матеріалу. 

НЕСТАНДАРТНІ  
ВАНТАЖІ

ПОШКОДЖЕНІ КОРОБКИ
Не приймаються порвані, 
пом'яті або іншим чином 
пошкоджені коробки.

НЕЗАКРІПЛЕНИЙ ВАНТАЖ
Всі частини вантажу 

повинні бути закріплені на 
палеті шляхом стягування 

ременями та/або обгортання 
плівкою і утворювати єдиний 

нероздільний блок.

ВАЖЧІ ЗА 70 КГ
Коробки, що важать 
більше 70 кг, повинні 
розміщуватися на палеті.

За більш детальною інформацією про належне пакування завітайте на tnt.ua або 
зателефонуйте за номером 0 800 303 335


