
0-2
3K

G

ПОДГОТВЕТЕ ПРАТКАТА СИ   
С 5 ЛЕСНИ СТЪПКИ
Научете как да предпазите пратката си от повреда, закъснение и допълнителни  
такси чрез правилно опаковане и етикетиране.

ИЗБЕРЕТЕ КАЧЕСТВЕНИ КУТИИ
Използваните кутии губят здравина. Уверете се,  
че Вашата кутия е здрава и в добро състояние. 

ИЗБЯГВАЙТЕ ДА ОСТАВЯТЕ ПРАЗНИ 
ПРОСТРАНСТВА
Твърде много уплътнителен материал намалява 
стабилността при стифиране. Избягвайте кутии, 
които са прекалено големи за съдържанието Ви 
и изискват твърде много уплътнителен материал. 
Рискувате те да бъдат смачкани.

ТЕЖКИ КУТИИ
Можем да приемем кутии до 70 кг без палета, но, 
моля, поставете етикет „HEAVY“ върху кутиите над 
23 кг.

ЗАПЕЧАТАЙТЕ В H-ОБРАЗНА ФОРМА
Отгоре и отдолу използвайте подходяща 
уплътнителна лента в H-образна форма и 
обмислете варианта да чемберовате тежките кутии.

ЕТИКЕТИРАЙТЕ ЯСНО
Премахнете старите етикети. Поставете новите 
етикети отгоре, така че баркодът да е хоризонтален 
(да не е сгънат по ръба).

ПОДРЕДЕТЕ В КОЛОНИ
Колоните гарантират максимална устойчивост 
при подреждане. Ако съдържанието е твърдо, 
можете да използвате „зидарския метод“ за по-
голяма стабилност.

ПОДРЕЖДАЙТЕ, ТАКА ЧЕ ДА НЯМА ВИСЯЩИ 
ПРЕДМЕТИ
Артикулите на пратката трябва да са поставени 
точно върху палета, без да се подават извън ръба. 
Въпреки че приемаме палети с подаващи се извън 
ръба предмети, пратките, които са поставени 
точно върху палетата, са предпочитани, тъй като 
това намалява риска от щети.

ПОДРЕЖДАЙТЕ ХОРИЗОНТАЛНО
Равната горна повърхност прави палета 
компактен и удобен за стифиране. За палети, 
които не могат да се стифират, ще бъде начислена 
допълнителна такса.

ИЗПОЛЗВАЙТЕ ЧЕМБЕР ЛЕНТИ ИЛИ ГИ 
УВИЙТЕ
Използвайте чембер ленти и/или стреч фолио,  
за да задържите отделните парчета на пратката 
на мястото им върху палета. Опаковката трябва 
да включва самият палет. 

ЕТИКЕТИРАЙТЕ ЯСНО
Палетите са подредени за транспортиране, така 
че етикетите трябва да бъде поставени върху 
една от страните, а не върху горната част. 

КУТИИ ПАЛЕТИ
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Пратките, съдържащи опасни товари, трябва да отговарят изцяло на разпоредбите на IATA и ADR.

МОКРИ КУТИИ
Не се приемат мокри, 
течащи или повредени  
от вода кутии. 

КУТИИ

ПАЛЕТИ

СЪЖАЛЯВАМЕ, НЕ МОЖЕМ  
ДА ПРИЕМЕМ ВАШАТА ПРАТКА...
Необходимо ни е Вашето съдействие, за да транспортираме Вашата пратка безопасно и 
сигурно. Несъвършеното опаковане поставя под риск Вашите стоки, други пратки, както 
и членовете на нашия екип в TNT. Преди да приеме дадена пратка, нашият куриер ще се 
увери, че тя е „годна за транспортиране“.

СТЪРЧАЩИ ЧАСТИ
Надвисналите или 
стърчащи предмети могат 
да причинят наранявания  
и щети по други пратки.

НЕПОДХОДЯЩИ 
ОПАКОВКИ

Не поставяйте тежки 
предмети в неустойчиви 

кутии. Кутиите трябва да са 
с подходящата здравина, 
качество и размер. Ако е 

необходимо, използвайте 
допълнителни чембер 

ленти за подсилване на 
Вашата кутия.

ПАЛЕТИ С НИСКО 
КАЧЕСТВО

Не използвайте палети 
с ниско качество или 

повредени палети.

ОСТРИ РЪБОВЕ
Не се приемат неопаковани 
остри предмети. Изисква се 

достатъчно уплътнение, за 
да се избегне нараняване. 

ПРЕДМЕТИ  
С НЕПРАВИЛНА  
ФОРМА

ПОВРЕДЕНИ КУТИИ
Не се приемат пробити, 
смачкани или повредени  
по друг начин кутии.

НЕЗАКРЕПЕНИ ПРЕДМЕТИ
Всичко трябва да бъде 

прикрепено към палета с 
чембер лента и/или фолио, 

за да образува единна, 
неделима единица.

НАД 70 КГ
По-тежките от 70 кг кутии 
трябва да са подредени 
върху палети.
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