JAK PRZYGOTOWAĆ
PRZESYŁKĘ
- 5 PROSTYCH KROKÓW
Dowiedz się, jak zabezpieczyć swoją przesyłkę przed uszkodzeniem. Sprawdź, jak uniknąć
opóźnień w dostawie i dodatkowych opłat poprzez jej właściwe zapakowanie i oznakowanie.
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WYBIERZ JAKOŚĆ.

PALETY
1
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UNIKAJ PUSTYCH PRZESTRZENI.
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CIĘŻKIE PUDŁA.
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OKLEJ PUDŁO TAK, ABY TAŚMA TWORZYŁA LITERĘ H.
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OZNAKUJ CZYTELNIE.
Usuń stare etykiety. Umieść nowe etykiety na wieku
pudła. Zwróć uwagę na to, by kod kreskowy był dobrze
rozprostowany (nie może być pozaginany).

OBWIĄŻ LUB OWIŃ KONSTRUKCJĘ.
Obwiąż konstrukcję i/lub owiń ją folią elastyczną, tak by
uniemożliwić przesuwanie się poszczególnych elementów
na palecie. Jeżeli zdecydujesz się na obwiązanie, nie
zapomnij objąć również palety.

Użyj odpowiedniej taśmy klejącej tak, aby na górnym wieku
oraz podstawie tworzyła literę H. Pamiętaj, aby ciężkie
pudła obwiązać również sznurkiem.
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ZADBAJ O PŁASKĄ KONSTRUKCJĘ.
Płaska powierzchnia sprawia, że konstrukcja jest wytrzymała
i zwarta. Daje również możliwość układania jednej konstrukcj
i na drugiej. Za palety, które nie pozwalają na układanie jednej
na drugiej, pobierana jest dodatkowa opłata.

Akceptujemy pudła o wadze do 70 kg bez palety. Prosimy
jednak, aby na każdym pudle o wadze powyżej 23 kg,
umieścić etykietę "HEAVY".
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ZWRÓĆ UWAGĘ NA TO, BY NIC NIE WYSTAWAŁO.
Elementy konstrukcji powinny być dopasowane do rozmiaru
palety. Nie mogą wystawać poza jej krawędzie. Nie możemy
przyjąć do transportu palet z elementami wystającymi.

Zbyt duża ilość wypełniacza zmniejsza wytrzymałość na obciążenie
przy układaniu pudeł jedno na drugim. Unikaj pudeł, które są zbyt
duże w stosunku do zawartości i wymagają zastosowania zbyt dużej
ilości wypełniacza. Niesie to ze sobą ryzyko zgniecenia pudła.
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UKŁADAJ PUDŁA JEDNE NA DRUGIE, TWORZĄC KOLUMNY.
Kolumny zapewniają największą wytrzymałość. Jeżeli
zwartość pudeł jest sztywna, można je układać tak jak cegły,
co będzie miało pozytywny wpływ na stabilność konstrukcji.

Pudła używane są mniej wytrzymałe. Upewnij się, że pudło
jest sztywne i jest w dobrym stanie.
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CZYTELNIE OZNAKUJ.
Palety są układane do transportu jedne na drugich,
dlatego etykiety powinny być umieszczone z boku, nie na
wierzchu.

Więcej informacji na temat pakowania uzyskasz na stronie www.tnt.com.pl, lub kontaktując się z nami 801 31 00 00.

PRZEPRASZAMY, NIE
MOŻEMY PRZYJĄĆ
TWOJEJ PRZESYŁKI...
Aby zapewnić bezpieczny transport Twojej przesyłki, potrzebujemy zaangażowania z Twojej strony.
Niewłaściwe opakowanie przesyłki zagraża bezpieczeństwu Twoich towarów, innych przesyłek
i pracowników TNT. Przed przyjęciem przesyłki nasz kurier sprawdzi, czy jest ona „gotowa do drogi“.

PUDŁA
NIEODPOWIEDNIE
OPAKOWANIE
Nie przyjmujemy ciężkich
przedmiotów w słabych
pudłach. Pudła muszą
mieć odpowiednią
wytrzymałość, jakość
i rozmiar. Jeżeli jest
taka konieczność, użyj
dodatkowego sznurka, aby
wzmocnić pudło.

PALETY

USZKODZONE PUDŁA
Nie przyjmujemy pudeł
dziurawych, zgniecionych ani
uszkodzonych w inny sposób.
MOKRE PUDŁA
Nie przyjmujemy pudeł
mokrych, przeciekających
ani uszkodzonych pod
wpływem wody.
WAGA POWYŻEJ 70 KG
Pudła o wadze powyżej
70 kg muszą być
umieszczone na palecie.

LUŹNE ELEMENTY
Wszystkie elementy muszą
być przymocowane do palety
przy pomocy sznurka lub folii
elastycznej tak, by tworzyły
jedną, niepodzielną całość.

PALETY SŁABEJ JAKOŚCI

PALETY Z WYSTAJĄCYMI
ELEMENTAMI
KONSTRUKCJI
Rozmiar elementów
konstrukcji nie może
przekraczać rozmiaru palety.

Nie przyjmujemy
palet słabej jakości lub
uszkodzonych.

ELEMENTY
O NIEREGULARNYCH
KSZTAŁTACH
OSTRE KRAWĘDZIE
Nie przyjmujemy przesyłek
z wystającymi ostrymi
elementami. Aby uniknąć
ryzyka uszkodzeń,
należy użyć dużej ilości
wypełniacza.

WYSTAJĄCE CZĘŚCI
Wystające elementy mogą
spowodować obrażenia
ciała lub uszkodzić inną
przesyłkę.

Przesyłki zawierające towary niebezpieczne muszą spełniać warunki określone w przepisach IATA i ADR.

Więcej informacji na temat pakowania uzyskasz na stronie www.tnt.com.pl, lub kontaktując się z nami 801 31 00 00.

