UKAZATELE K ODBAVENÍ NÁKLADNÍCH VOZŮ V DEPOTU
PRÁZDNÝCH KONTEJNERŮ
Depoty a dopravci společně za vzkvétající a moderní
přístav v Hamburku

PRAVIDLA DEPOTU PRO PLYNULÉ
ODBAVENÍ NÁKLADNÍCH VOZŮ
- Před příjezdem do depotu zkontrolujte situaci u
odbavení a v dopravě
- Dodržujte provozní řízení dopravy
- Před odjezdem zkontrolujte údaje a dokumenty k
zakázce a při příjezdu do depotu je mějte po ruce
- Dodržujte bezpečnostní předpisy a pokyny personálu
depotu
- Blokování uvolněte již v čekací dráze
- Otevřete dveře kontejneru k inspekci a doprovázejte
inspektory depotu
- Zkontrolujte kontejner ihned po převzetí a případně ho
odmítněte s kvalifikovaným vysvětlením.
- Po odbavení plynule opusťte depot

PODMÍNKY PRO PŘÍJEZD DO DEPOTŮ V HAMBURKU
Předpokladem plynulého odbavení nákladních vozů v
depotech s prázdnými kontejnery je dobrá příprava a
dodržování pravidel uvedených v této brožuře. Každý
depot v hamburském přístavu nabízí řidičům a disponentům různé možnosti zajištění jasného a schváleného stavu dat před příjezdem na bránu.
Využijte naše
- veřejné kamery na bránách
- webové stránky pro kontrolu referencí
- horké linky v Interchange
- prodlouženou otvírací dobu
- nabídky pro speciální úmluvy
- možnosti předběžného přihlášení
Odběr větších slotů je nutné vždy předem domluvit s
Depot interchange.

Předběžné přihlášení je prospěšné
Při dodání a vyzvednutí je velmi důležité, aby
byly veškeré údaje kompletní a správné! K
tomu můžete přispět tím, že předem vyřešíte
případné nesrovnalosti.
Zjednodušení standardů
Použití standardizovaných formulářů pro dodání
a vyzvednutí kontejnerů ve všech depotech
usnadňuje odbavení na bránách a vytváří
základ pro další automatizaci.
Webová řešení
Všechny depoty nabízejí řešení k ověření referencí. Na našich webových stránkách najdete
také živé přenosy z brán a informace o otvírací
době.
www.hafen-hamburg.de/depots

K VYZVEDNUTÍ A DODÁNÍ POUŽÍVEJTE
KOMPLETNĚ VYPLNĚNÉ STANDARDNÍ
FORMULÁŘE
Příkladné provedení vyzvednutí
Depot / terminál

HH Depo
HH-MM 123

Značka
Společnost

MM-Sped

Řidič nákladního vozu

John Doe

Číslo TC (Trucker Card No.)

12345678

Vyzvednutí / dodání

Collection

Reference

ABH54321MMS

Rejdařství

Leasing A

ISO kód / typ

20 OT

Číslo kontejneru

Poznámky / kvalita

center
Pistachio

Příkladné provedení dodání
Depot / terminál

HH Depo
HH-MM 123

Značka
Společnost

MM-Sped

Řidič nákladního vozu

John Doe

Číslo TC (Trucker Card No.)

12345678

Vyzvednutí / dodání

Delivery

Reference

BHK12345MMS

Rejdařství

Shipping Agent X

ISO kód / typ
Číslo kontejneru
Pozice nákladu
Poznámky / kvalita

22G1
DPTU 123456-7

Prosim vyplňte běžný Formulář v angličtině anebo v němčině.

Pozice nákladu

Formulář si stáhněte a vytiskněte zde:
www.hafen-hamburg.net/logistic/EIRBlank_CZ.pdf
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Pracovní okruh logistiky prázdných kontejnerů
Pracovní tým logistiky prázdných kontejnerů si stanovil za
cíl ve spolupráci se všemi osobami zainteresovanými do
manipulace s prázdnými námořními kontejnery v hamburském přístavu dosáhnout zlepšení logistických procesů.

Zdroj fotografií: HCS Hamburger Container Service GmbH
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