PREGĂTIŢI-VĂ CORECT
EXPEDIERILE
ÎN 5 PAŞI SIMPLI
Aflaţi cum vă puteţi proteja expedierile împotriva deteriorărilor,
întârzierilor şi suprataxelor, ambalându-le şi etichetându-le corect.
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CUTII
1

ALEGEŢI CUTII DE CALITATE

PALEŢI
1

Coloanele asigură rezistenţa maximă la stivuire. În
cazul conţinuturilor rigide, puneţi cutiile în mod
intercalat, asemenea cărămizilor, pentru a obţine
mai multă stabilitate.

Cutiile deja utilizate îşi pierd parţial rezistenţa. Utilizaţi
cutii rigide şi aflate în stare bună.
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NU LĂSAŢI SPAŢII GOALE ÎN INTERIOR.
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Utilizarea materialelor de protecţie în exces reduce rezistenţa
cutiilor la stivuire. Evitaţi cutiile prea mari (pentru obiectele
expediate), care ar necesita utilizarea unei cantităţi excesive de
materiale de protecţie în interior. Acestea ar putea fi strivite.
CUTII GRELE
Acceptăm cutii de până la 70 kg fără palet, dar vă
rugăm să plasaţi eticheta “HEAVY” pe toate cutiile care
depăşesc greutatea de 23 kg.
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PĂSTRAŢI SUPRAFAŢA SUPERIOARĂ PLATĂ
Suprafaţa superioară plată asigură o rezistenţă
superioară a paletului, păstrează dimensiunile
compacte şi permite stivuirea. Paleţii care nu pot fi
stivuiţi vor fi taxaţi suplimentar.
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ASIGURAŢI PALEŢII CU BANDĂ RIGIDĂ DE PLASTIC
SAU CU FOLIE DE PLASTIC
Utilizaţi benzi rigide de plastic sau folie de plastic pentru a
asigura stabilitatea paletului pe laterală. În cazul înfăşurării
cu folie de plastic, includeţi şi paletul în sine în înfăşurare.

APLICAŢI ETICHETELE LA VEDERE
Îndepărtaţi etichetele vechi. Lipiţi etichetele noi pe
capacul superior, astfel încât codul de bare să fie plat
(nu îndoit peste o margine).

NU PLASAŢI CUTII "ÎN CONSOLĂ"
Cutiile / Articolele de pe palet trebuie aşezate astfel
încât să nu depăşească marginea paletului. Deși
acceptăm paleți cu articole care pot ieși în afara
perimetrului acestuia, pentru a reduce riscurile unor
eventuale deteriorări, este de preferat că marfa să nu
depășească suprafața paletului.

SIGILAŢI CUTIILE CU BANDĂ ADEZIVĂ SUB FORMĂ DE H
Utilizaţi bandă adezivă adecvată, lipită în formă de H
atât pe capacul superior, cât şi pe partea inferioară a
cutiei. Sigilaţi cutiile grele inclusiv cu benzi rigide de
plastic, pentru mai multă rezistenţă.

STIVUIŢI PRODUSELE ÎN COLOANE
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APLICAŢI ETICHETELE LA VEDERE
Paleţii sunt stivuiţi în vederea transportului, deci etichetele
trebuie fixate pe laterală, nu pe partea superioară.

Pentru mai multe informaţii despre ambalarea corespunzătoare, consultaţi site-ul tnt.com
sau contactaţi-ne la numărul de telefon 021 303 45 67

NE PARE RĂU, DAR NU PUTEM
ACCEPTA EXPEDIEREA DVS...
Pentru a vă transporta coletele în siguranţă, avem nevoie de cooperarea dvs. Erorile de
ambalare pot genera riscuri semnificative pentru coletele dvs., pentru coletele celorlalţi clienţi
şi pentru angajaţii TNT. Înainte de a accepta o expediere, curierul nostru va verifica dacă este
“pregătită pentru drum”.

CUTII
AMBALARE INCORECTĂ
Nu plasaţi articole grele în cutii
lipsite de rezistenţă. Cutiile
trebuie să fie suficient de
rezistente, să fie superioare
calitativ şi să aibă dimensiunile
adecvate. Dacă este necesar,
utilizaţi benzi de plastic rigide
pentru a asigura un plus de
rezistenţă cutiilor.

PALEŢI

CUTII DETERIORATE
Nu acceptăm cutii găurite,
strivite sau deteriorate.
CUTII UMEDE
Nu acceptăm cutii umede,
din care curg lichide sau
care prezintă deteriorări
cauzate de umezeală.
PESTE 70 KG
Cutiile care depăşesc
greutatea de 70 kg trebuie
paletizate.

COLETE NEASIGURATE CU FOLIE
Orice articol expediat trebuie
să fie ataşat de palet cu
ajutorul unor benzi de plastic
rigide sau prin înfăşurare în
folie, astfel încât să formeze o
singură unitate inseparabilă.
PALEŢI DE CALITATE
INFERIOARĂ
Nu acceptăm paleţi
deterioraţi sau de calitate
inferioară.

ARTICOLE DE
FORMĂ NEREGULATĂ
MARGINI ASCUŢITE
Nu acceptăm articole cu
margini ascuţite neprotejate.
Pentru asemenea articole
este obligatorie utilizarea
unei cantităţi suficiente
de materiale de protecţie,
astfel încât să se evite
potenţialele accidente.

PĂRŢI PROEMINENTE
Articolele care depăşesc
perimetrul paletului pot
provoca accidente sau pot
deteriora alte expedieri.

Expedierile de bunuri periculoase trebuie să respecte cu stricteţe reglementările IATA şi ADR.

Pentru mai multe informaţii despre ambalarea corespunzătoare, consultaţi site-ul tnt.com
sau contactaţi-ne la numărul de telefon 021 303 45 67

