JAK PRZYGOTOWAĆ OPONY DO WYSYŁKI KURIEREM DHL

Jak zapakować opony do wysyłki kurierem DHL
Wysyłka opon zawsze stanowi wyzwanie, zarówno dla nadawcy jak i dla firmy kurierskiej. Poszczególne firmy kurierskie stosują różne
regulaminy dotyczące wysyłki opon samochodowych. W tym artykule przedstawiamy zasady obowiązujące w firmie DHL.
Po pierwsze opony muszą być czyste i suche, by nie uszkodziły lub tez nie ubrudziły innych przesyłek. Aby transport był szybki i sprawny a
przesyłka została dostarczona do odbiorcy na następny dzień roboczy po nadaniu, firma DHL przygotowała prostą instrukcję dot. przygotowania
opon do wysyłki.

Przykłady poprawnego pakowania opon:
Opona bez opakowania:
• owiń oponę taśmą klejącą;
• naklej na taśmę list przewozowy w taki sposób, aby kod kreskowy znajdował się na rancie opony (cały kod kresko wy
musi być widoczny od strony otworu na felgę);
• nie przyjmujemy opon z listem przewozowym naklejonym bezpośrednio na oponę.

Opona opakowana w pojedynczy pas kartonowy:
• owiń oponę pojedynczym arkuszem kartonu o odpowiedniej długości;
• zabezpiecz przesyłkę taśmą polipropylenową, aby uniemożliwić wysunięcie się opony;
• naklej list przewozowy na największej przestrzeni przesyłki zgodnie z przykładem.

Opona opakowana w okrągłe pokrywy tekturowe:
• zakryj powierzchnie opony od góry i od dołu okrągłymi pokrywami kartonowymi;
• zabezpiecz przesyłkę taśmą polipropylenową;
• naklej list przewozowy na tekturze zgodnie z przykładem.

Jak pakować opony w DHL:
1.
2.
3.
4.

Opony muszą być pakowane po 1 szt. w jednej przesyłce.
Waga przesyłki max. 30 kg.
Średnica max. 80 cm
Opony w firmie DHL zawsze stanowią przesyłkę niestandardową

Nieprawidłowo zapakowane opony:

Szczegółowy opis wymagań dotyczących opakowania i zawartości przesyłek zawiera Regulamin świadczenia krajowych usług przewozowych i pocztowych DHL
Parcel Polska Sp. z o.o.

Ile to kosztuje?
Cena jest zależna od przewoźnika. Cześć firm kurierskich dopuszcza wysyłkę w jednej paczce dwóch opon owiniętych w folię stretch - GEIS, a cześć jedynie pojedynczo –
DHL, DPD, InPost. Dokładny koszt możecie Państwo sprawdzić w kalkulatorze dostępnym na naszej stronie. Ceny wysyłki zaczynają się już od 29,99 zł . Poniżej
przedstawiamy krótką instrukcję dotyczącą pakowania opon i zasad wymiarowych.






InPost: opony pakowane pojedynczo, tj. 1 opona = jedna paczka
DPD: opony pakowane pojedynczo, tj.1 opona = jedna paczka; instrukcja
GEIS: w jednej paczce mogą znajdować się max.2 sztuki opon instrukcja
DHL: w jednej paczce mogą znajdować się max.2 sztuki opon, waga do 30 kg; instrukcja

Bez umowy i zobowiązań - wysyłaj tanio opony kurierem DHL
Wyceń przesyłkę
WYCEŃ PRZESYŁKĘ

