PERENNALAATIKOIDEN JA KULMIEN PALAUTUSOHJE 2018
 ohjetta noudattamalla laatikkopalautus asiakkaalle maksuton
 kauden laatikot palautetaan kerralla annettuun päivämäärään mennessä,

ei pieninä erinä, ellei siitä ole erikseen sovittu

Irrota kulmat ja pakkaa ne laatikoihin (4 kulmaa/laatikko)
Pinoa laatikot kuormalavalle suoriin pinoihin ja sido kuorma kiristekalvolla tai vastaavalla.
Lavan korkeus max 2,10 m. Laske laatikot ja mittaa valmiin lähetyksen kuutiotilavuus
(pituus x leveys x korkeus).
 Täytä rahtikirja Schenkerin verkkopalvelussa, osoite:



ng.myschenker.fi/kuljetustilaus
valitse: DB SCHENKERsystem/direct - Kappaletavara ja suorat kuljetukset
Verkkopalvelussa täytettävään kuljetustilaukseen tulee merkitä:
* asiakasnumero 54860020
* vastaanottaja:
Satakunnan Taimitukku
Kivijärventie 386
38600 Lavia
* kohtaan ”tavarakuvaus” : laatikot ___kpl MERKITSE KPL-MÄÄRÄ!!
ja kohtaan ”lähetys yhteensä kuutiot (m3)”:mittaamasi kokonaistilavuus m3
(tai laske arvio laatikkomäärän mukaan:1 ltk = 0,012 m3)
* rahdinmaksaja vastaanottaja
Muita verkkopalvelun kysymiä asioita:
*nouto-osoite ja muut lähettäjän tiedot (mm.tilaajan sähköpostiosoite)
*kollimäärä = erillisten lavojen (kollien) kpl-määrä
*pakkaustyyppi: valitse lavan koko alasvetovalikosta (eur tai fin tai teholava)
*kilot: laita vaikka 50 kg – ei merkitystä, koska laskutus perustuu
kuutiotilavuuteen ja sen oikeellisuus on tärkeää
Täytettyäsi kuljetustilauksen tulosta verkkopalvelusta rahtikirja lähetyksellesi
ja viivakoodilliset kollilaput lavojen kylkiin osoitteiksi !
Jos kuljetustilaus netissä ei onnistu, ota yhteyttä, yhteystiedot alla. Ilman rahtikirjaa ja osoitetta ei saa lähettää!!

Lisätietoja: Tiina Rampa 050-3086380/Anette Johansson 044-2404885 tai taimitukku@taimitukku.fi
SÄILYTÄ OHJE JA NOUDATA SITÄ TARKASTI!
LASKE PALAUTETTAVA KPL-MÄÄRÄ JA MERKITSE SE RAHTIKIRJAAN.

PALAUTA KAIKKI LAATIKOT KERRALLA
KAUDEN PÄÄTTYESSÄ VIIM. 15.10.2018
TÄSSÄ LÄHETYKSESSÄ TULLUT
Satakunnan Taimitukku Ay
Kivijärventie 386
38600 LAVIA (PORI)
Puh 050-3086380 / Tiina
Puh 044 2404 885 / Anette
y-tunnus FI07552131
taimitukku@taimitukku.fi
www.taimitukku.fi

LAATIKKOA

Laskutusosoite
Verkkolaskut:
ovt 003707552131
välittäjätunnus 003710948874
Paperilaskut:
Satakunnan Taimitukku Ay
PL 46540 00021 LASKUTUS

Sähköpostiosoite, johon haluat tilausvahvistuksen sekä rahtikirjat ja kollilaput

54860020
Merkitse tähän
laatikkopalautuksen
tekevän yrityksen tiedot
ja nouto-osoite!

Satakunnan Taimitukku
Kivijärventie 386
38600 LAVIA

MERKITSE PALAUTETTAVIEN
LAATIKOIDEN YHTEISMÄÄRÄ SEKÄ
LASKE LÄHETYKSEN TILAVUUS!
NÄMÄ TIEDOT OVAT ERITTÄIN
TÄRKEITÄ!
LAVOJEN MÄÄRÄ

LAATIKOT KPL MÄÄRÄ
LASKE

Valitse rahdinmaksajaksi
vastaanottaja.
Sopimusnumeroon ei
tarvitse täyttää mitään.

Valitse rahtikirja (4 sivua) sekä A4-kollilaput (4
lappua/arkki).
Tulosta nämä ja liimaa kollilaput lavojen
kylkeen osoitteeksi.

