Verlagsauslieferung

Lista kontrolna Zeitfracht Instrukcja 
realizacji dostawy
Ważna od 1.10.2019 dla dostaw do Zeitfracht Erfurt oraz magazynów zewnętrznych, względnie do
magazynów prowadzonych przez podmioty trzecie na zlecenie Zeitfracht.

Za pomocą tej listy kontrolnej mogą Państwo sprawdzić, czy spełnione są najważniejsze
zalecenia zamieszczone w instrukcji.

Awizowanie dostawy (Punkt 1 instrukcji realizacji dostaw)
Dostawa została awizowana

E-mail: avis-wareneingang-va@zeitfracht.de

Dostawa (Punkt 2 instrukcji realizacji dostaw)
Termin dostawy odnotowany na licie przewozowym
lub przewoźnik został poinformowany o
konieczności rezerwacji doku załadunkowego 
Zeitfracht Logistik
Umożliwiono rozładunek na rampie 
(brak możliwości rozładunku bocznego)

wpisano właściwy adres:
Verlagsauslieferung
<Budynek> (opcjonalnie)
c/o Zeitfracht GmbH
Ferdinand-Jühlke-Straße 7
99095 Erfurt
Przykład:
Verlagsauslieferung
Max-Muster-Verlag
c/o Zeitfracht GmbH
Ferdinand-Jühlke-Straße 7
99095 Erfurt

Dostawa i opakowanie (Punkt 3 instrukcji realizacji dostaw)
Opis artykułu znajduje się w dokumentach
towarzyszących
Artykuł zapakowano w sposób zabezpieczający przed
uszkodzeniem
Złożono pisemny wniosek o dostawę towarów niebezpiecznych (tylko w przypadku dostaw materiałów
niebezpiecznych)
Dzieła wielotomowe / zestawy w obwolutach,
powiązane lub zgrzane
Dzieła wielotomowe / zestawy z jednym numerem
EAN dla kompletnego artykułu
Jednostka opakowania opisana: wydawnictwo / EAN /
tytuł skrócony / ilość egzemplarzy
Media (CD, DVD lub podobne) są pakowane i
zapieczętowane pojedynczo

Opakowanie zabezpiecza towar na czas transportu w
odpowiedni sposób (dotyczy w szczególności
artykułów łamliwych)
Kartony / Paczki / Zbiorniki paletowe nie są
wybrzuszone
Użyto jedynie dopuszczalnego materiału
wypełniającego (zwinięty papier, poduszki powietrzne,
folia groszkowa)
Zastosowano przezroczystą folię rozciągliwą
(tylko z polietylenu PE)
Opakowania kartonowe są możliwe do recyklingu
(„Resy“ lub porównywalne)
Wszelkie paczki / palety są wysyłane tym samym
środkiem transportu
Opakowania przynależne są odpowiednio oznakowane

Dostawa na palecie (Punkt 3.2 instrukcji realizacji dostaw)
Egzemplarze są powiązane warstwami lub blokami
Kartony częściowo rozpakowane opisane są słowem
„artikelrein“ (artykuł jednego rodzaju)
Artykuły po górnej i dolnej stronie palety są
zabezpieczone warstwami szarej tektury
Warstwy książek układane są z przesunięciem i
zabezpieczone pośrednią warstwą papieru / 
ta sama ilość książek w warstwie
Etykieta paletowa na wąskiej stronie zewnętrznej
zawiera: wydawnictwo / numer tytułu / tytuł
skrócony / wydanie / ilość
Stabilność opakowania paletowego zapewniona jest
również bez taśmy i pokrywy

Palety bez dodatkowego opakowania / odległość od
wewnętrznej krawędzi palety 3 cm
Paleta Euro „nadająca się do użytku“ (certyfikowana
według EPAL- lub UIC / według UIC 435-2 / GS1
Standard)
Towar jest dobrze zamocowany do urządzenia
transportowego (palety) / poślizg niemożliwy
Zabezpieczenie stabilną pokrywą, folią rozciągliwą,
ochrona krawędzi lub opasanie
Opasanie taśmami z tworzywa sztucznego (taśmy
metalowe nie są dopuszczone do użytku!)
Czy gwarantuje się możliwość składowania palet /
czy założono drewnianą pokrywę, (jeżeli potrzeba)

Wymiary i masa palety: maks. 1.200 mm x 800 mm x
1.200 mm (długość x szerokość x wysokość) /
maks. 1.000 kg

Dostawa na palecie mieszanej (Punkt 3.3 instrukcji realizacji dostaw)
Dotyczy jedynie bardzo małych ilości, tytuł nie jest
zamieszczony na kilku paletach
Różne tytuły są od siebie oddzielone i zebrane razem

Od strony czoła palety lista zawartości palety z
podaniem ilości / EAN / numerów tytułów, jako
załącznik do dowodu dostawy

Dostawa w postaci paczki (Punkt 3.4 instrukcji realizacji dostaw)
Masa maks. paczki 18 kg, paczki mogą być
składowane w stosy i nie mogą być wybrzuszone

Wymiar maks. 600 x 400 x 300 mm
(długość x szerokość x wysokość)

Etykieta adresowa i dokumenty towarzyszące (Punkt 4 instrukcji realizacji dostaw)
Paczka lub paleta wymaga zaopatrzenia w etykietę
adresową

W dokumentach towarzyszących zamieszczono
następujące informacje:

Wpisano niezbędne dane adresowe:

• nadawca (pełny adres z księgarskim numerem
identyfikacyjnym, jeżeli taki nadano)
• odbiorca (adres według wymogów)
• wydawnictwo
• data dostawy
• nakład artykułu
• dokładna ilość dostarczanych sztuk,
kartonów i palet
• ilość sztuk na palecie
• ilość palet każdego artykułu
• ISBN/EAN
• Nazwa artykułu (tytuł skrócony)

• nadawca (pełny adres z księgarskim numerem
identyfikacyjnym, jeżeli taki nadano)
• odbiorca (adres według wymogów)
• numer przesyłki
• numery i ilość przesyłek
• NVE (numer jednostki wysyłkowej), jeżeli tak
uzgodniono
Etykieta adresowa obecna na stronie długości i
szerokości (w przypadku palety)
Nie należy umieszczać sznurka na etykiecie adresowej
Wszelkie przesyłki zawierają dowód dostawy lub
kartę przesyłki

