Csomagolóeszközök
visszaszállítása

Csomagolóeszközök visszaszállítása
A jó termékeknek jó csomagolásra van szükségük. Termékeinket ezért
stabil, fából készült többször használatos csomagolásokban szállítjuk.
Amióta 1994-ben megjelent a csomagolásról szóló európai rendelet,
saját szállítóinkkal kínáljuk Önöknek fa csomagolóeszközeink ingyenes
visszavételét.
A Wieland-művek csak az elmúlt évben 25 futballpályányi erdőfelületet
óvott meg a csomagolóeszközök visszavétele által. Ez egy olyan büszke
eredmény, amelyet az ügyfeleinkkel folytatott 20 éves együttműködés
során szerzett tapasztalatok segítségével értünk el.
Csomagolóeszköz elszállítási megbízás – Szállítólevél

Elszállítás helye:

Címzett:

Ügyfélszám:

Szállítmányozás

Wieland-Werke AG

Ügyfél:

Fax

5

Utca:
Ország / Irsz / Hely:

Kért elszállítási dátum:

Kapcsolattartó:

Elszállítás jelzése:

Telefon:

Elszállítási dátum:

Fax:

Kiállítási dátum:
AÜgyfél információ
Biztonsági okokból kérünk minden csomagolóeszközt pánttal lekötözve előkészíteni az
elszállításra. A jelen elszállítási megbízást 2 példányban oda kell adni a szállítmányozónak
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Szállítmányozó sofőr

Werk Vöhringen, ALP-V 76-0
Wieland-Werke

Werk Ulm, ALP-U, Geb. 10
WA-sz.:

A következőkben található néhány példa, amelyekből látható, mik a
kéréseink Önök felé csomagolóeszközeink visszaszállításakor.
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++49 731 / 944 - 4722

2 Honold Langenberg ++49 731 / 944-4290
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Felszerelhető keretek

Raklapok
(lehetőleg egymásba helyezve kell felhalmozni)
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Dobok

Ládák

Rakománybiztosítási és munkabiztonsági okokból a következő
leszállítási módozatok figyelembevételére kell kérnünk Önöket:
• A kerek és négyzetes raklapokat, állványokat és fedeleket külön kell
felhalmozni, és acél vagy műanyag pánttal kell lekötözni.
• A láda rakat max. szélessége 1,20 m, magassága 1 m, és acél vagy
műanyag pánttal kell lekötözni. Minden láda rakatot élfával kell alul
biztosítani.
• A rakat magassága max. 1,75 m
Óvja velünk együtt a környezetet, és használja a Wieland ingyenes
szolgáltatását. A biztonság és a környezettudatosság területén nyújtott
segítségét nagyon köszönjük.
További információkkal
értékesítési kollégáink.
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www.wieland.com

