PERENNALAATIKOIDEN JA KULMIEN PALAUTUSOHJE 2022
• Ohjetta noudattamalla laatikkopalautus asiakkaalle maksuton
(virheellisten palautusten rahti peritään asiakkaalta).
• 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. Lähetä laatikot mahdollisuuksien mukaan täysin lavoin.
Laske laatikot ja mittaa valmiin lähetyksen kuutiotilavuus (pituus x leveys x korkeus
tai laske arvio laatikkomäärän mukaan:1 ltk = 0,012 m3).
Täytä rahtikirja Schenkerin verkkopalvelussa, osoite:

ng.myschenker.fi/kuljetustilaus

•
•

Valitse: DB SCHENKERsystem/direct - Kappaletavara ja suorat kuljetukset
Katso ohjeen kääntöpuolelta tarkempi opastus kuljetustilauksen tekemisestä, seuraa
tarkasti!

•

Täytettyäsi kuljetustilauksen tulosta verkkopalvelusta viivakoodilliset kollilaput
lavojen kylkiin osoitteiksi! Rahtikirjaa ei enää tarvitse tulostaa.
Jos kuljetustilaus netissä ei onnistu, ota yhteyttä, yhteystiedot alla.
Ilman osoitetta (kollilappua) ei saa lähettää!!

Lisätietoja: Anette Johansson 044-2404 885 tai taimitukku@taimitukku.fi

SÄILYTÄ OHJE JA NOUDATA SITÄ TARKASTI!
LASKE PALAUTETTAVA KPL-MÄÄRÄ JA MERKITSE SE RAHTIKIRJAAN.

PALAUTA KAIKKI LAATIKOT
KERRALLA VIIM. 10.10.2022
PALAUTTAMATTOMISTA LAATIKOISTA PERITÄÄN MAKSU 7 €/LTK + alv 24%

TÄSSÄ LÄHETYKSESSÄ TULLUT
Satakunnan Taimitukku Oy
Kivijärventie 386
38600 LAVIA
(PORI)
Puh 044 2404 885 / Anette
taimitukku@taimitukku.fi
www.taimitukku.fi
y-tunnus FI07552131

LAATIKKOA

Laskutusosoite
Verkkolaskut:
verkkolaskuosoite 003707552131
välittäjätunnus (operaattori Maventa) 003721291126
välittäjätunnus (jos verkkolaskujen välittäjä on pankki): DABAFIHH
Paperilaskut:
Satakunnan Taimitukku Oy
0755213-1
PL 100
80020 Kollektor Scan

Sähköpostiosoite, johon haluat tilausvahvistuksen ja kollilaput

548600

20

Merkitse tähän
laatikkopalautuksen
tekevän yrityksen tiedot ja
nouto-osoite!

Valitse toivottu noutopäivä (kysyy
ensin lähettäjän postinumeron)

Satakunnan Taimitukku
Kivijärventie 386
38600 LAVIA

MERKITSE PALAUTETTAVIEN LAATIKOIDEN
YHTEISMÄÄRÄ SEKÄ LASKE LÄHETYKSEN
TILAVUUS!
Yksi laatikko 0,012 m3
NÄMÄ TIEDOT OVAT ERITTÄIN TÄRKEITÄ!

LAVOJEN MÄÄRÄ

LAATIKOT KPL MÄÄRÄ
LASKE
Laita vaikka 50 kg – ei
merkitystä, koska laskutus
perustuu kuutiotilavuuteen.

Valitse rahdinmaksajaksi
vastaanottaja.
Sopimusnumeroon ei tarvitse
täyttää mitään.

Valitse A4-kollilaput (4 lappua/arkki).
Tulosta ja liimaa kollilaput lavojen kylkeen
osoitteeksi.
Hyväksy myös palvelun käyttöehdot ja kirjoita
tilauksen vahvistamiseksi pyydetty merkkijono sen
alla olevaan tekstikenttään.

