DHL Express

BEZPIECZNE OPAKOWANIE
Krzysztof Nowak
ul.Karmelicka 18

Firmowa koperta foliowa (Foliopak)
1. Drobne, pojedyncze urządzenia
1.1. asortyment
- drobna elektronika
- aparaty fotograficzne
- telefony komórkowe
1.2. sposób pakowania
- oryginalne opakowanie lub zastępcze
opakowania kartonowe pakujemy
do foliopaków numerycznych DHL

W polu „UWAGI”
wpisz nr folipaka

Sprawdź zaklejenie

31-133

K

foliopak nr: 50
200 PLN
artykuły biurowe

022 123 45 67
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Proszę sprawdzić zgodność numeru koperty z zapisem na liście przewozowym
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Jan Kowalski
ul.Marszałkowska 2
Warszawa

00-500

Usługi handlowe sp. z o.o. 012 123 45 67
Krzysztof Nowak
ul.Karmelicka 18
31-133
Kraków

KOPERTA EKSPRESOWA

foliopak nr: 50
18.10.2006

Pudełko oryginalne
lub zastępcze

Foliopak

Krzysztof Nowak

List przewozowy

Opakowanie kartonowe
2. Zbiorcze opakowania kartonowe

2.2. sposób pakowania
- oryginalne opakowanie
- oklejone taśmą firmową
- w przypadku braku opakowań
firmowych stosujemy opakowania
kartonowe DHL
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2.1. asortyment
- elektronika użytkowa
- aparaty fotograficzne
- telefony komórkowe
- laptopy
- elektronarzędzia
- osprzęt elektroniczny
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Taśma firmowa

Paleta
3. Towar umieszczony na palecie
3.1. asortyment
- elektronika użytkowa
- aparaty fotograficzne
- telefony komórkowe
- laptopy
- elektronarzędzia
- osprzęt elektroniczny

Etap II

Etap I
Taśma firmowa

Przekładka

Bindowanie

2 warstwy folii
(taśma firmowa zakryta drugą warstwą folii)

3.2. sposób pakowania
- oryginalne opakowanie lub trwałe
opakowania kartonowe
- całość ułożona na palecie
- całość foliowana niepreźroczystą folią
- od dołu i do góry paleta
zabezpieczona przekładką
- oklejone taśmą firmową
- całość zabindowana

UWAGA
Kurierzy mają obowiązek posiadać
pojemnik (skrzynkę) na małe przesyłki
i koperty!!!!

Proszę sprawdzić zgodność numeru koperty z zapisem na liście przewozowym

KOPERTA EKSPRESOWA

Male przesyłki

Pojemnik
(skrzynka)

