5 VIENKĀRŠI SOĻI
SŪTĪJUMU SAGATAVOŠANAI
Jūs varat pasargāt savu sūtījumu no bojājumiem un izvairīties no kavētas piegādes, izvēloties
piemērotu iepakojumu, un pareizi to marķējot. Jūs izvairīsieties no papildus samaksas, kas tiek
piemērota pārlieku smagām kastēm un nepareizi sagatavotām paletēm.
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IZVĒLIETIES KVALITĀTI

PALETES
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Lietotas kastes zaudē izturību. Pārliecinieties vai
sūtīšanai izvēlētā kaste ir izturīga un labā stāvoklī.
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NEATSTĀJIET TUKŠAS VIETAS

Kolonnās sakrautas paletes ir stabilākas. Ja to saturs
nav trausls, vēl stabilāks krāvums veidosies, ja
izmantosiet ‘ķieģeļu principu’.
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Pārāk daudz polsterējuma kastē samazina krāvuma
stabilitāti. Neizmantojiet kastes, kas ir pārāk lielas to
saturam, jo pastāv risks, ka tās tiks saspiestas.
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SMAGAS KASTES

NOFIKSĒJIET „H” BURTA FORMĀ

3

SKAIDRI SALASĀMS MARĶĒJUMS
Noņemiet no kastes vecos marķējumus. Augšpusē
piestipriniet jaunos marķējumus, lai svītrkods nebūtu
deformēts (nebūtu pārlocīts pāri malai).

RAUGIETIES, LAI SŪTĪJUMA VIRSMA BŪTU LĪDZENA
Līdzena augšējā virsma ļauj paletes sakraut
vienmērīgi un kompakti. Paletēm, kuras nevar
sakraut vienu uz otras, tiks piemērota papildmaksa.
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Izmantojiet piemērotu līmlenti un uzlīmējiet to „H”
burta formā augšdaļā un apakšdaļā, kā arī apsveriet
nepieciešamību smagākas kastes nostiprināt ar siksnām.
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NEVEIDOJIET PĀRKARES
Priekšmetiem jāsatilpst uz paletes, nepārkaroties pāri
to malām. Mēs nepieņemam paletes ar pārkarēm.

Mēs pieņemam kastes līdz 70 kg, bet tām, kuras sver
virs 23 kg jābūt marķējumam „HEAVY”.
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KRAUJIET KOLONNĀS

NOSTIPRINIET AR SIKSNĀM VAI IETINIET
Izmantojiet siksnas vai elastīgu ietinamo materiālu,
lai priekšmeti uz paletes neizkustētos. Ietītai jābūt
arī pašai paletei.
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SKAIDRI SALASĀMS MARĶĒJUMS
Paletes tiek krautas transportā, tāpēc marķējumi
jāstiprina sānu malās, nevis augšpusē.

Sazinieties ar mums: 67668000 Lai uzzinātu vairāk par iepakošanas nosacījumiem, lūdzu, apmeklējiet vietni tnt.com.

ATVAINOJIET, MĒS NEVARAM
PIEŅEMT JŪSU SŪTĪJUMU...
Mēs paļaujamies uz Jums, ka iepakosiet sūtījumu, lai varam piegādi veikt droši. Nekvalitatīvs
iepakojums apdraud gan Jūsu preces, gan citus sūtījumus, gan arī „TNT” darbiniekus. Pirms pieņemt
sūtījumu, mūsu transporta vadītājs pārbauda, vai tas ir iepakots atbilstoši transportēšanai.

KASTES

BOJĀTAS KASTES

NEPIEMĒROTS
IEPAKOJUMS
Smagus priekšmetus
nedrīkst likt neizturīgās
kastēs. Kastēm jābūt
pietiekami izturīgām,
kvalitatīvām un ietilpīgām.
Ja nepieciešams, kastes
nostiprināšanai izmantojiet
papildu siksnas.

Nedrīkst izmantot
caurdurtas, saspiestas vai
citādi bojātas kastes.
SLAPJAS KASTES
Nedrīkst izmantot slapjas,
pilošas vai ūdens sabojātas
kastes.
KASTES VIRS 70 KG
Kastes, kas smagākas par
70 kg, jānovieto uz paletēm.

PALETES
NENOSTIPRINĀTI PRIEKŠMETI
Visiem priekšmetiem jābūt
piestiprinātiem paletei ar
siksnām un/vai ietinamo
materiālu, lai veidotos viena
nedalāma vienība.

PALETES AR PĀRKARI
Priekšmeti nedrīkst sniegties
pāri paletes malām.

SLIKTAS KVALITĀTES
PALETES
Nedrīkst izmantot sliktas
kvalitātes vai bojātas
paletes.

NESTANDARTA PRECES
ASAS MALAS
Asi priekšmeti nedrīkst
būt atsegti. Lai novērstu
traumas, tās nepieciešams
īpaši nopakot.

IZVIRZĪTAS DAĻAS
Priekšmeti, kas sniedzas pāri
malām vai ir izvirzījušies var
radīt traumas vai sabojāt
citus sūtījumus.

Sūtījumiem, kas ietver bīstamas preces , pilnībā jāatbilst IATA un ADR noteikumiem.

Sazinieties ar mums: 67668000 Lai uzzinātu vairāk par iepakošanas nosacījumiem, lūdzu, apmeklējiet vietni tnt.com.

