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PARUOŠKITE SAVO SIUNTĄ:  
5 LENGVI ŽINGSNIAI
Sužinokite, kaip apsaugoti siuntą nuo sužalojimo, vėlavimo ir papildomų mokesčių,  
tinkamai supakuojant ir pažymint.

RINKITĖS KOKYBĘ

Naudotos dėžės praranda savo tvirtumą. 
Įsitikinkite,kad jūsų dėžė yra standi ir geros būklės – 
nepažeista, nesušlapusi ir lengvai neplyšta.

VENKITE TUŠČIŲ ERTMIŲ

Per didelis užpildo keikis sumažina pakuotės tvirtumą. 
Nenaudokite dėžių, kurios per didelės jūsų prekei, 
todėl reikia daug užpildo. Kyla pavojus, kad jos bus 
suspaustos.

SUNKIOS DĖŽĖS

Iki 70 kg sveriančias siuntas galite siųsti be padėklo, 
bet jei dėžė sveria daugiau nei 23 kg, pažymėkite ją 
užrašu „HEAVY“.

SUTVIRTINKITE H RAIDĖS FORMA

Naudokite kokybišką lipnią juostą klijuodami ją H 
raidės forma dėžės viršuje ir apačioje, o sunkesnes 
dėžes sutvirtinkite diržais.

AIŠKIAI PAŽYMĖKITE

Pašalinkite senas etiketes. Užklijuokite etiketes ant 
viršaus taip, kad brūkšninis kodas būtų ant plokščio 
paviršiaus (o ne ant užlenkto krašto).

KRAUKITE DĖŽES VIENĄ ANT KITOS

Taip užtikrinsite maksimalų krovinio pakuotės 
tvirtumą. Jei dėžių turinys yra kietas, norėdami 
padidinti krovinio stabilumą galite jas dėti lyg 
mūrydami plytas.

VENKITE IŠSIKIŠUSIŲ DALIŲ

Siunčiami daiktai turi išsitekti padėklo plote,  
o išsikišusių dalių negali būti. Mes priimame 
padėklus su išsikišusiomis dalimis, tačiau kadangi jie 
yra pavojingi kitoms siuntoms, primenybę teikiame 
ant padėklo išsitenkantiems kroviniams.

UŽTIKRINKITE LYGŲ PAVIRŠIŲ

Lygų viršutinį paviršių turintys kroviniai yra tvirti, 
kompaktiški ir tinkami krauti vieną ant kito. 
Neužkraunamiems kroviniams bus taikomas 
papildomas mokestis.

PRITVIRTINKITE ARBA APVYNIOKITE

Apvyniokite daiktus virvėmis ir (arba) tampria 
pakavimo plėvele, kad jie tvirčiau laikytųsi ant 
padėklo. Apvynioti reikia ir padėklą. 

AIŠKIAI PAŽYMĖKITE

Transportuojant padėklai kraunami vienas ant kito, 
todėl etiketes tvirtinkite prie krovinio šono, o ne ant 
jo viršaus. 

DĖŽĖS PADĖKLAI

1 1

3
3

2
2

4

4

5

5

Jei norite gauti daugiau informacijos apie tinkamą pakavimą, apsilankykite interneto svetainėje tnt.com







Siuntos su pavojingais kroviniais turi atitikti visus IATA ir ADR reikalavimus.

ŠLAPIOS DĖŽĖS

Nenaudokite šlapių, skylėtų 
arba vandens pažeistų 
dėžių.

DĖŽĖS

PADĖKLAI

DEJA, NEGALIME PRIIMTI  
JŪSŲ SIUNTOS...
Kad galėtume saugiai nugabenti jūsų siuntą, mums reikia jūsų pagalbos. Netinkamas pakavimas 
kelia pavojų jūsų prekėms, kitoms siuntoms ir TNT darbuotojams. Prieš priimdamas siuntą mūsų 
kurjeris patikrins, ar ji „paruošta kelionei“.

ATSIKIŠUSIOS DALYS

Išlindusios ar išsikišusios 
dalys gali sužeisti 
darbuotojus arba sugadinti 
kitas siuntas.

NETINKAMA PAKUOTĖ

Nedėkite sunkių daiktų 
į netvirtas dėžes. Dėžės 

turi būti pakankamai 
tvirtos, kokybiškos ir 
tinkamo dydžio. Jei 

reikia, sutvirtinkite dėžę 
papildomais diržais.

NEKOKYBIŠKI PADĖKLAI

Nenaudokite nekokybiškų 
arba sugadintų padėklų.

AŠTRŪS KRAŠTAI

Aštrūs kampai turi būti 
apsaugoti. Kad krovinys 

nekeltų sužalojimo 
grėsmės, būtina naudoti 

apsaugines pakavimo 
medžiagas

NESTANDARTINĖS  
PREKĖS

SUGADINTOS DĖŽĖS

Nenaudokite suplyšusių, 
suspaustų ar kitaip 
sugadintų dėžių.

NEPRITVIRTINTI DAIKTAI

Visos dėžės turi būti 
pritvirtintos prie padėklo 

virvėmis ir (arba) apvyniotos

pakavimo plėvele ir sudaryti 
vieną nedalomą bloką.

VIRŠ 70 KG

Sunkesnės nei 70 kg dėžės 
turi būti sukrautos ant 
padėklų.

Jei norite gauti daugiau informacijos apie tinkamą pakavimą, apsilankykite interneto svetainėje tnt.com


