Mozgás a tökéletesség jegyében

Királykategória a lég-, szabályozás- és meghajtástechnikában

Irányelv
Szállítás és
csomagolás
A ZIEHL-ABEGG Kft. minden partnerére érvényes

Áruátvételi időpontok a
ZIEHL - ABEGG Kft-nél
A törvényben meghatározott ünnepnapokon az áruátvétel szünetel.
Az áru átvételéhez mindenképpen szükséges egy fuvarokmány.
A megadott időpontokon kívül történő szállítás, illetve a fuvarokmány
hiánya az áruátvétel megtagadásához vezet!
Marcali telephely:
Hétfőtől - Péntekig
07:30 – 15:30
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1. Bevezetés
1.1 Általános tudnivalók

1.2.7 Rakodási segédanyag
A beszállításnak sérülésmentes EUR-raklapon vagy Gitterboxban kell

A következő szállítási és csomagolási előírások (CSE), függetlenül a
Beszerzési

történni. Ezek árubeérkezés során csak akkor kerülnek cserére, ha
állapotuk kifogástalan valamint a cseréről előzetesen megállapodás

Feltételek és a ZIEHL-ABEGG Kft.-vel kötött szerződések részét

született a ZIEHL-ABEGG Kft. és a beszállító közt. A sérült EUR-

képezik, betartásuk kötelező érvényű. Egyszerűen tagolt, egyértelmű
és gyakorlat-orientált vezérelvként működnek a csomagolás-

raklapokat egyutas csomagolásként kezeljük. Amennyiben a szállító

technológiában.

egyutas csomagolásként kezeljük.

megállapodott

szállítási

Ezen

feltételektől,

túlmenően

az

Általános

információval

szolgálnak

a

nem kér cserepalettát a beszállított EUR-raklapokért, úgy azt is

beszállítóknak a létező irányelvekről és előírásokról a csomagolás
területén.

A szállító tulajdonában lévő rakodási segédanyagok, például paletták,
bérpaletták stb. beszállítása kerülendő. A visszaszállításuk nem

A szállítási megállapodások betartásáért és kivitelezéséért a

megoldható.

beszállító felel. A CSE megsértése esetén protokoll készül, ami a
beszállítói kiértékelést is befolyásolja. Termékcsoport specifikus és

1.2.8 Csomagolás

termék specifikus csomagolási utasítások (IE) a ZIEHL-ABEGG Kft.
elvárásainak további specifikációját és egyedi megoldásait

Ahhoz, hogy zavartalan anyagáramlást biztosítsunk a beszállító és a

szolgálják, és kiegészítik a CSE-t. A ZIEHL-ABEGG Kft. fenntartja a

ZIEHL-ABEGG Kft. között, és a szükségtelen átcsomagolást
elkerülhessük (a csomagolási mód megválasztásától függetlenül), az

jogot, hogy a CSE be nem tartásával keletkezett többletköltségeket,

alábbi kötelező jelleggel előírt elvárásokat fogalmazzuk meg:

illetve az esetlegesen ezekből keletkező megmunkálási díjakat a
szállítóra terhelje.

1. 2 Irányelvek áttekintése
1.2.1 Elküldési feltételek
A ZIEHL-ABEGG Kft. részére küldött szállítmányokat a megállapodott
feltételek alapján kell leszállítani.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ésszerű csomagegységek képzése
Tárolók optimális kiterhelése
Szállításbiztonság és termékvédelem
Csomagolási egységenként termékazonos anyagok beszállítása
Tisztaság és sérülésmentesség
A szállítóeszköz targoncával történő problémamentes lepakolása
A megadott standard méretek megtartása
Könnyen kezelhető felépítés
Kedvező termék-kivét
Újra hasznosítható anyagok
Sérülésmentes csomagolási egységek
A szállított áru a szállítóeszközön felüli túllógása nem
megengedett

1.2.2 Szállítási költségek

• A csomagolást megfelelően és teljes körűen jelölni kell:

A szállítási költségek a megállapodott szállítási feltételek alapján a
megnevezett szerződő felet terhelik.

rögzíteni – cikkszámmal, megnevezéssel, mennyiséggel,

1.2.3 Érvényesség
A szállítási és csomagolási előírások érvényüket vesztik, ha a ZIEHLABEGG Kft. egyedi esetben mást ír elő.

elértékteleníteni.

Ezen előírás által megadott elküldési módtól való eltérés esetén
felmerülő magasabb szállítási költségek, mint pl. légi szállítás, vasúti
szállítás, expressz csomag, kurírszolgálat stb. csak abban az esetben
kerülnek elfogadásra, ha ez a szállítási mód kifejezetten a ZIEHLABEGG Kft. kérésére valósul meg.

beszállító

• Kevert csomagolásnál a tételeknek egyértelműen el kell
különülniük, és jelölve kell lenniük.
• A csomagolásnak többszöri raktári kivét esetén is megfelelőnek
kell maradnia.
Nem megfelelő, nedves vagy szennyezett csomagolásból adódó
minőségi romlásért és esetleges sérülésekért a szállító felel.

1.2.5 Biztosítás
saját

szállítmányokra.

sarzs-számmal és dátummal.
• A szállító minden egyéb címkéjét, és ellenőrző megjegyzését a
tartály megrakodásakor el kell távolítani vagy jól láthatóan

1.2.4 Elküldési mód

A

minden csomagolási egységen, minden tartályon és az egyes
egységcsomagokon egy VDA-csomagkísérő etikettet kell

A

költségre

bármikor

ZIEHL-ABEGG

Kft.

köthet

biztosítást

számára

a

kiszámlázott

biztosítási költségek azonban visszautasításra kerülnek.

1.2.6 Visszáru
Visszaszállítások

(visszáru,

reklamációk)

a

szállítók

részére

összekészítésre kerülnek. Ezen termékek elszállítását a ZIEHLABEGG Kft. telephelyéről a kiértesítés után azonnal meg kell
szervezni. Kérdés esetén az alábbi kapcsolattartókkal vegye fel a
kapcsolatot hivatali időben:
Czippán Krisztián

+36 30 821 5221

Kovács Gábor

+36 30 424 2351

www.ziehl-abegg.c om
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2. Feladás és szállítás
2.2.3 K ü l ö n l e g e s é s s ü r g ő s s zá l l í tm á n yo k

2.1
Keretfeltételek
a
szállító,
logisztikai szolgáltató és a ZIEHLABEGG Kft. közt

Különleges és sürgős szállítmányokat előzetesen le kell egyeztetni a
ZIEHL-ABEGG Kft. felelős beszerzőjével. Az ő írásos engedélye nélkül
semmilyen különleges szállítás nem küldhető és nem számolható el a
ZIEHL-ABEGG Kft. terhére. Ezeket a szállítmányokat mindig írásban

A

ZIEHL-ABEGG

Kft.

jelenleg

nem

rendelkezik

kizárólagos

szerződéssel egyik szállítmányozó céggel sem. A szállítók saját

kell bejelenteni. A felmerülő költségek a felelősség elve szerint
kerülnek felosztásra.

döntésük alapján bármely szállítmányozót megbízhatják a termékek
leszállításával.

2.1.1 E g yé b k ö l t s é g e k
Biztosítási- és csomagolási költségek, valamint raktározási és átvételi

2.3 Szállítási cím

költségek nem kerülnek elismerésre. Előre kifizetett szolgáltatások
esetében az áru értékével együtt történő ismételt kiszámlázás
elutasításra, és ezen költségek levonásra kerülnek.

A pontos szállítási cím minden esetben feltűntetésre kerül a
megrendelésen:

2.1.2 S zá l l í t á s i h at á r i d ő

ZIEHL-ABEGG Kft.

Az egy napra tervezet szállításokat kérjük egyszerre leszállítani.

8700 Marcali

Amennyiben a küldemény több egységcsomagból áll, azokat

Ziehl-Abegg u. 1-2.

válogatva és egyszerre kérjük a megadott szállítási címen átadni.
A pontos szállítási és számlázási címet kérjük minden esetben a
megrendelés adatai alapján megadni.

2.2 Szállítási értesítő
A szállítási előrejelzést legalább 24 órával a beszállítás előtt e-mailben
kérjük megküldeni a megnevezett elérhetőségre (lásd. 2.2.2 pont). Egy
napon belül történő több csomagküldés esetén kérjük a szállításokat
egyszerre lejelenteni vagy egy csomagként egyszerre leszállítani.

2.2.1 Tartalom
A szállítási előre jelzésnek az alábbi információkat kell
tartalmaznia:
• A szállító adatai (név, cím, kapcsolattartó, szállítmányozó)
• Beszállítási információk (szállítási cím, megrendelésszám,
szállítás dátuma, ideje)
• Csomag (összsúly, 1. egységcsomag, 2.
valamit
a
csomagolás méretét, súlyát és mennyiségét)
• Szállításhoz szükséges segédeszközök (pl. 4,5 tonnás targonca,
oldalvillás targonca, daru, vagy nem szükséges segédeszköz)
• Szállítólevél PDF formátumban
• Esetlegesen csomagszám (csomagkövetés)
• Esetlegesen megjegyzések

2.2.2 Címzett
A szállítási előrejelzést az alábbi e-mail címre kérjük megküldeni:
logisztika.beszerzes@ziehl-abegg.hu

6

www.ziehl-abegg.com

3. Csomagolás és szortírozás
3.1 Általános

A küldeményt VDA 4902 4. verziójú vonalkóddal kell ellátni. Cikkszám
és mennyiség az egyes matricákon kötelező adattartalomnak minősül.

Bármely elküldési mód esetén egy az árunak megfelelő mozgatásbiztos csomagolást kell választani. Szállítási sérülések, melyek a nem

3.2.1 T ö b b c s o m a g o s s zá l l í t á s o k

megfelelő csomagolás miatt a biztosítók által nem kerülnek elismerésre,

Amennyiben a szállítmány több összetartozó csomagot érint, úgy

a beszállítót terhelik.

minden csomagnak egyedi csomaglistával kell rendelkeznie. Egy az
összes csomagra vonatkozó gyűjtő szállítólevél kiállítása nem elegendő.

3.1.1 Címke
A beszállított árut minden esetben fel kell címkézni a ZIEHL-ABEGG Kft.

3.2.2 Rakománybiztosítás

saját cikkszámával, cikk megnevezésével és a csomag mennyiségi

A rakományegységeknek kétszeres rakatolást deformálódás és

adataival. A csomag tartalmának meg kell egyezni a címkén feltűntetett

egyéb sérülés nélkül ki kell bírniuk.

adatokkal. Itt utalnánk az elvárt címkézés típusára: VDA 4902 4. verzió.
További

információt

a

vonalkóddal

kapcsolatban

a

Rakatbiztosításnak a következő módozatok elfogadottak:

vajda.katalin@ziehl-abegg.hu e-mail címen kaphat.

• Pántolás műanyag pántszalag és élvédő alkalmazásával
• Karton palettához való pántolása

3.1.2 Cikkszám
Alapvetően egy cikkszámhoz egy fajta csomagolástípus tartozik.

Az egyes kartonok engedélyezett tömege max. 15 kg.

Módosításokat előzetesen egyeztetni kell a ZIEHL-ABEGG Kft.
felelős beszerzőjével.

3.1.3 Ömlesztett áru
Ömlesztett árut alapvetően csomagolva kérjük leszállítani (pl.

3.3 Csomagolási fajták

kartonban). Ebben az esetben egy csomagolási egység összsúlya
nem haladhatja meg a 15 kg-ot. A mennyiséget és a ZIEHL-ABEGG

A szállítótól a felhasználási helyig tartó logisztikai láncban a

Kft. cikkszámát mindig a terméken direkt, vagy a csomagon fel kell

következő csomagolási módok használatosak, ahol alapvetően a

tűntetni (legkisebb csomagolási egység).

csomagoló vagy feladó felel a csomag szállítási minőségéért.

3.1.4 Részmennyiségek

3.3.1 Többutas csomagolás

Részmennyiségek leszállítása alapvetően kerülendő. Ha kivételes
esetben mégis előfordulna,
mennyiséget kell szállítani.

mindenképp

csomagolási

Többutas csomagolás fajtái:
• Besütött EUR raklap fából 1200 x 800 x 150 mm
• Gitterbox 1240 x 835 x 970 mm, szabványa: DIN 15155
• Műanyag többutas tartály

egységi

Felül- vagy alulszállítás esetén csak csomagolási egységmennyiség
kerül átvételre. Maradék mennyiségek leszállítása kizárólag a ZIEHLABEGG Kft. illetékes beszerzőjével történt egyeztetés és
engedélyeztetés után lehetséges. Ilyen esetben kérjük a ZIEHLABEGG Kft. raktárát időben értesíteni a szállítmány beérkezéséről.

3.1.5 Tisztaság
A termékeknek minden nemű szennyeződéstől mentesnek kell
lenniük.

Belső csomagolás:
Termékvédelmi és kezelhetőségi okokból KLT – tárolóládáknál,
szállító dobozoknál

vagy oldallapok használata esetén belső

csomagolóanyag használata szükséges. Ez állhat többutasnak
minősülő vagy egyutas csomagolásból.
Többutas belső csomagolásnak minősülnek pl. bliszterek vagy
műanyag csövek.

3.3.2 Egyutas csomagolás

3.1.6 Az áru védelme
A gyűjtőcsomagolás (tartály, doboz) és adott esetben további egyedi

Egyutas belső csomagolásnak minősülnek pl.:
•
•
•
•

csomagolás (fólia, fóliatasak, mélyhúzott betét stb.) által a termékek
mechanikus sérülésekkel szemben, mint például deformálódás, ütődés
és rozsdásodás, védve vannak.
A

Műanyag mélyhúzott betétek
Vágott papírlemez vagy -betét
Fóliazacskó vagy méretre vágott zacskó
VCI - papír
belső

csomagolás

szükségességének

eldöntése,

annak

meghatározása és kivitelezése a szállító feladata. A ZIEHL-ABEGG

3.2 Csomagok

Kft. azonban a felülvizsgálat lehetőségét fenntartja magának.
Egy-egy

csomag

beszállításánál

már

kívülről

egyértelműen

felismerhető kell legyen, hogy ki a feladó és ki a címzett. Ha a
szállítmány több csomagból áll, így ezt egyértelműen jelölni kell. Az
összetartozó csomagok darabszámát minden csomagon fel kell
tűntetni: tehát „2-ből 1“ és „2-ből 2“ az „1“ és „2“ helyett.

www.ziehl-abegg.com
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3.3.3 Csomagolás kiválasztása
Csomagolásokat mindig ökonómiai és ökológiai szempontok szerint
kell tervezni. A környezetvédelmi törvényben és a ZIEHL-ABEGG
csoport

üzemeiben

megfogalmazott

hulladékfeldolgozási

célkitűzéseket figyelembe kell venni. A csomagolási hulladéknak
környezetbarát felhasználásúnak kell lennie, mennyiségét a lehető
legalacsonyabb szintre kell csökkenteni. Kevert csomagolásokat
kerülni kell.
ZIEHL-ABEGG Kft. a több utas csomagolóanyagokat részesíti
előnyben az egy utassal szemben.

Papír / Karton / Papírlemez

engedélyezett

nem engedélyezett

A papírgyártás során felmerülő káros anyagoktól mentes
papírok:

Papírok és papírlemezek vízben nem oldódó
bevonattal vagy ragasztóréteggel:

• Cellulóz termékek

• Bitumenpapír és -lemez

• Újrahasznosított termékek

• Nem vegyíthető ragasztók

• Hullámkarton újrahasznosított jelzéssel

• Viasz- és paraffin papír

• VCI – papír újrahasznosított jelzéssel *

• Olajpapír

• Vízben oldódó papír alapú önragasztó szalag
• Vízben oldódó nedves ragasztószalag
Korrózióvédő papír

VCI – papírok, amelyek bizonyítottan anyagukban
papírral és kartonnal keverhetők

Összeegyeztethetetlen keverékkel átitatott, nem
megfelelően vízhatlanított vagy áztatott papír
(pl. bitumen, olaj-, viaszpapír)

Műanyagok

Formadarabok: PE, PP, ABS, PS
VCI - fólia

Műanyag keverékek és kompozit anyagok
Gumivegyületek

Védősapkák: PE
Fóliák: PE (buborékfóliák is)
Szivacsok: PE, PP, PS
Pántszalagok: PP, PET
jelölés DIN 6120 szerint
Fémek

Acél, alumínium

Ónozott, cinnezett és lakkozott fémek
(pl. cinnezett vasbádog)
Fémszalag

Fa

Lakkozatlan, kezeletlen masszív- és
rétegelt falap

Faforgácslemez
Kezelt, festett, impregnált vagy

Fagyapot

lakkozott fa

Szövet

Cellulózrost (pl. gyapjú, szizál)

Viaszos madzag

Üveg

Csak megegyezés alapján

Üveggyapot

Kitöltő anyag

Hullámkarton, papír, PE - buborékfólia

Növényi termékekből előállított térkitöltő vagy
hungarocell

Csomagolási segédanyag

Papírokat vagy papírlemezeket, címkéket vagy
fuvarokmány tartó tasakokat maradványmentesen

Ragasztó- és csomagolószalagok, valamint etikettek
nem korlátozhatják a hordozóanyag újrahasznosít-

el kell tudni távolítani.

hatóságát

* Tartósító olaj további felhasználása nem engedélyezett.
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3.4 Raklapok
Minden szállítmányt sérülésmentes EUR raklapon kell leszállítani, a
DIN EN 13698-1:2004-01 szabvány szerint, a következő alapmérettel: 1200 x 800 x 144 mm (hossz x szélesség x magasság).

3.4.1 Maximális raklap magasság
1 500 mm

3.4.2 Maximális raklap súly

Amennyiben a rendeléspozíció felfér egy palettára, úgy ily módon kell
azt csomagolni, és nem szabad részmennyiségként több palettára
csomagolni. Az egyes csomagolásokat lehetőség szerint úgy kell
elhelyezni a raklapon, hogy a címkéi kívülről láthatóak legyenek.

3.4.4 Kevert raklapok
Amennyiben a rendeléspozíció nem éri el a 90 kg-os súlyhatárt, úgy
lehetőség van kevert paletták létrehozására. Minden cikket és minden
adagszámot egyértelműen fel kell címkézni, és a másik terméktől
egyértelműen el kell választani, hogy a tévesztés lehetőségét
kizárjuk.

800 kg

3.4.3 Raklap egység

3.4.5 Raklap biztosítás

A palettákat egy kompakt (teljes), biztosított szállítási egységgé kell

A paletta és a cikkek közé csúszásbiztos papírt vagy kartont kell

összefűzni oly módon, hogy a ZIEHL-ABEGG Kft. részéről további

elhelyezni. Vertikális pozíció egységek térbeli leválasztásához is

átcsomagolás ne legyen szükséges. A terméket tartalmazó palettákat

kartonpapírt

szállítási biztosan, túllógás nélkül kell csomagolni és biztosítani.

alkalmazni.

vagy

egy

hasonlóan

csúszásmentes

anyagot

kell

3.4.6 Egyéb
Minden nem egyértelműen felismerhető kevert palettát egységesen
színes etikettel, vagy az alábbi feliratokhoz hasonlóval kell megjelölni
„kevert paletta“, „Mixed Pallet“ vagy „More than one Palette“.

www.ziehl-abegg.com
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4. Kísérő dokumentumok
A szállítmányozónak mindig megfelelően kitöltött fuvar- és
kísérőokmányokat kell rendelkezésre bocsátani.

4.3 Preferenciális származás
Alapvetően minden EU-s szállító kötelezett Hosszú-távú beszállítói
nyilatkozat kiállítására az Uniós Vámkódex értelmében. Amennyiben ez
nem lehetséges, úgy a ZIEHL-ABEGG Kft. egy beszállítói nyilatkozat

4.1 Fuvarlevél

kiállítását kéri, valamint az áru származási országának megjelölését a
szállítólevélen és a csomaglistán.

A speditőrnek, szállítmányvezetőnek vagy logisztikai szolgáltatónak

A származási ország megjelöléséhez segítséget, illetve a megfelelő

minden küldeményhez szállítási megbízást kell adni, amiben az

ISO-Alpha-kódot a Nemzeti Adó- és Vámhivatal honlapján találnak:

alábbi adatoknak kell szerepelnie:

http://nav.gov.hu/nav/vam/vaminformaciok/szarmazas/EK_szabalyrend

•
•
•
•
•
•

Feladó (szállító), címe és szállítói száma
ZIEHL-ABEGG Kft. címe
ZIEHL-ABEGG Kft. megrendelésszáma
Küldeményhez tartozó csomagok száma
Küldemény összsúlya
Átadás és elküldés napja

szer.html
További igazolásokat, mint például a származási igazolásokat szükség
esetén rendelkezésünkre kell bocsátani.

4.3.1 Kivételek
Amennyiben bizonyos cikk pozíciókra, egyedi esetben, nem áll
rendelkezésre egy Hosszú-távú beszállítói nyilatkozat, úgy a szállító
köteles ezt a cikket a megrendelés visszaigazoláson, a szállítólevélen

4.2 Szállítólevél és csomaglista

és a csomaglistán is „származási bizonyítvány nélkül” ,„harmadik
országos termék” vagy egy hasonló jelentésű jelöléssel ellátni.

Minden szállítmányhoz az eredeti szállítólevelet kell csatolni. Ezt jól
láthatóan kell elhelyezni a dobozon. Amennyiben több csomagból áll

Származási jelölés jelentései:

egy szállítmány, úgy minden dobozhoz egy egyéni csomaglistát kell

H = Harmadik ország
E = Európai Közösség

mellékelni.
A szállítólevél és a csomaglista tartalmi adatai megegyeznek. Az
egyedüli különbség: míg a szállítólevél a teljes küldemény minden
termékpozíciójához tartalmaz információt, addig a csomaglista csak
az adott csomag adatait tartalmazza. A csomaglistában minden egyes
cikk pozíciót külön lapon kell feltűntetni.

EFTA = European Free Trade Association (= Európai
Szabadkereskedelmi Társulás)

4.3.2 Felelősség
Az ezen kötelezettség figyelmen kívül hagyásából származó minden
nemű kár és a külföldi vámhatóságok ebből eredő bármilyen
követelése a ZIEHL-ABEGG Kft.-vel szemben a szállítót terheli.

A szállítólevélnek és csomaglistának a következő adatokat kell
tartalmaznia:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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ZIEHL-ABEGG Kft. megrendelés száma és pozíciója
ZIEHL-ABEGG Kft. cikkszáma
Cikk megnevezése
Szállítási mennyiség
Szállítólevél száma és esetleg a csomagszám
Palettaszám és amennyiben lehetséges az egységcsomag
száma
Pozíció súlya
Áru származási országa
Adagszám
Egységcsomagok száma pozíciónként
Szállító száma
Amennyiben releváns:
Vámtarifaszám
Szavatossági idő és gyártási dátum
Veszélyességi osztály, UN-szám és csomagolási
csoport
Rés zs z állít m án yok at a s z állít ól ev él en és a
c s om ag lis t án is f el k el l tű nt etni

4.4 Bizonylatok
A megrendeléshez bekért bizonylatok egy másolatát minden esetben
csatolni kell a küldeményhez. Abban az esetben is, ha az eredeti
példány postai úton elküldésre került a ZIEHL-ABEGG Kft-nek.

www.ziehl-abegg.com

5. S p ec i ál i s e l őí r ás o k e l e kt r o n i k a i
ta r t o zé k o k h o z é s N y á k l a p o k h oz
5.1 Beszállítás

5.3 Csomagolás

A beszállított termékeknek meg kell felelni a megrendelésben
megadott és a beszállítói vállalásban szereplő jellemzőknek.

A termék sérülésmentes leszállításáért a beszállító a felel.

Általánosságban úgy kell beszerezni a termékeket, hogy a további

A következő feltételeknek kell megfelelni:

felhasználás során semmilyen befolyásoltság ne fordulhasson elő.
Ehhez a következő feltételeknek kell megfelelni:
• Biztosítani kell a csatlakozók forraszthatóságát.
• Az alkatrészek beszállításánál figyelembe kell venni, hogy a
maximális életkor (Datecode) 1 év, amit nem lehet túllépni.
Kivétel a ZIEHL-ABEGG Kft-vel történt előzetes egyeztetés és
írásos engedély esetén lehetséges.
• Nyers nyák lapok beszállítása esetén a maximális életkor
(Datecode) 2 hónap, amit nem szabad túllépni. Kivétel a ZIEHLABEGG Kft-vel történt előzetes egyeztetés és írásos engedély
esetén lehetséges.
A beszállítás időpontjában a termékeknek alapvetően a teljes
élettartamukkal rendelkezniük kell.

• Az alkatrészspecifikus csomagolási egységet (rúd, heveder, tray stb.)
be kell tartani. Egy esetleges átkonfekcionálás során felmerülő
költségeknél fenntartjuk a továbbszámlázás jogát. Kivétel a ZIEHLABEGG Kft-vel történt előzetes egyeztetés és írásos engedély esetén
lehetséges.
• Egy csomagoláson belül (rúd, heveder, tray etc.) kizárólag egy
Datecode alá tartozó termékek lehetnek. Amennyiben egy szállításon
belül több különböző Datecode került leszállításra, úgy ezeket külön
kell csomagolni és a szállítólevélen feltűntetni.
• Az
elektromos
statikusságra
érzékeny
termékeket
elektrosztatikusságtól védő anyagba kell becsomagolni.
• A nedvességre érzékeny termékeket vízhatlan csomagolásban kell
leszállítani.
ZIEHL-ABEGG Kft. fenntartja a jogot arra, hogy azon termékek,
melyek nem ezen szállítási és csomagolási irányelv szerint kerülnek
beszállításra, megreklamálja,

és

visszaküldje.

Minden

ezzel

kapcsolatban felemerült költség annak okozóját terheli.

5.2 Jelölés, feliratozás
Az árut oly módon kell feliratozni, hogy a benne szállított áru
egyértelműen beazonosítható legyen. Minimum elvárás a ZIEHLABEGG cikkszám, megrendelésszám, szállítói cikkszám és a
csomagban tatálható darabszám feltűntetése, és a Datecode
felvezetése a szállítólevélre.
Különösképpen biztosítani kell, hogy a szállítólevélen szereplő adatok
a csomagban található tartalommal megegyezzenek.
Nedvességet nem tűrő alkatrészeket ennek megfelelően kell kezelni,
és a „Moisture-Sensitivity-Level“ (MSL) kell ellátni.

www.ziehl-abegg.com
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6. Kivételek kezelése

Egyéb az eddigiektől eltérő megállapodásokat a ZIEHL-ABEGG Kft.-vel kell megkötni!

7. Költségtérítés
Ezen irányelv be nem tartása esetén fenntartjuk a jogot, hogy az

A szállító jogában áll indokolt esetben bebizonyítani, hogy a ZA Kft-

abból

nél kisebb költségek merültek fel. Alapvetően azonban elismeri a
következőkben nevezett költségeket a piacon szokásosnak.

fakadó

ráfordításainkat

(kezelési-,

átcsomagolási-,

hulladékkezelési- és az ügyintézési költségeket) a szállítóra terheljük.
Az árutovábbítási folyamatorientált minőségirányítástól való eltéréseket
írásban kérjük egyeztetni a beszerzési osztállyal.

Poz.

Felmerülő hiányosság

01

Szállítólevél olvashatatlan / hiányzik

02

Nem megfelelő csomagolási egység (pl. téves/ sérült emelési pont; túl magas

Költségtérítés összege
85 €
min. 85 €

csomagmagasság, túllógás, túl nagy súly)
03

Kalodák, Szállítási segédanyagok nem cikkenkénti megtöltése

85 €

04

Megrendelés szám hiányzik / hibás

85 €

05

Csomaglista hiányzik / nem teljes / hibás

85 €

06

Szállított mennyiség hiányzik / hibás (pozíciónként)

85 €

07

Szállítói cikkszám hiányzik

85 €

08

ZIEHL-ABEGG Kft. cikkszáma hiányzik / hibás

85 €

09

Szállítólevél száma hiányzik

85 €

10

Szállítólevél / csomaglista nem látható módon történő feltűntetése

85 €

11

Eltérő csomagolás

85 € csomagolási egys égenként

12

Eltérő csomagolási egység

85 € csomagolási egys égenként

13

Előre nem jelzett szállítások

14

A Routing Order be nem tartása

85 €
min. 85 € /feldolgozás

8. Záró megjegyzés

A témában felmerülő kérdések esetén kérjük lépjen kapcsolatba a
felelős beszerzővel.
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9. Minőségirányítási
megállapodás

ZIEHL-ABEGG Kft.
Beszerzés
8700 Marcali
Ziehl-Abegg u. 1-2.

Ezúton leigazoljuk a Szállítási és Csomagolási Irányelv kézhezvételét, tudomásulvételét és a teljes körű kivitelezését a ZIEHL-ABEGG Kft.
beszerzéseire.
Kivételt képeznek ez alól (szükség esetén egy különálló lapon folytatva és magyarázattal ellátva):

A beszállító címe:(E-Mail
címmel)

Beszállító neve, aláírása, dátum

Ügyvezetés / Minőségbiztosítási vezető

Ez a megállapodás a ZIEHL-ABEGG Kft-vel történő üzleti kapcsolat feltétele. Azon szállítók, akik ezt a megállapodást nem
írják alá, a jövőben megbízások és ajánlatkérések esetében nem vehetők figyelembe.
Ezen minőségbiztosítási megállapodás a ZIEHL-ABEGG Kft. tulajdonát képezi. A szállítónak azonban jogában áll saját részre másolatot készíteni.

ZIEHL-ABEGG Kft.:
Termékspektrum:

Termékcsoport:

Kérjük az űrlapot kinyomtatni vagy fénymásolni, és kitöltve a fent megadott címre visszaküldeni.

www.ziehl-abegg.com
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