Kontrolní seznam KNO VA Dodací pokyny
Platné od 1. 9. 2014 pro dodávky do KNV Logistik Erfurt a do vnějších skladů, resp. skladů
provozovaných třetími osobami z pověření KNO VA.

Na základě tohoto kontrolního seznamu můžete prověřit, zda jsou splněny
nejdůležitější body dodacích pokynů.

Avizování dodávky (Bod 1 dodacích pokynů)
avizování se uskutečňuje

Fax: + 49 711 7819-8399971
E-mail: avis-wareneingang-kno-va@knv-logistik.de

Dodávka (bod 2 dodacích pokynů)
termín dodávky je poznamenán na nákladním listu
nebo je přepravce informován o nutnosti „Timeslotu“ – rezervace časového okna u KNV Logistik

umožněno vykládání na rampě
(ne vykládání z boku)

správné udání adresy je:		
KNO VA, <nakladatelství>
c/o KNV Logistik
<budova> (volitelně)
Ferdinand-Jühlke-Straße 7
99095 Erfurt

Dodávka a balení (bod 3 dodacích pokynů)
označení výrobku v průvodních dokumentech
výrobek je zabalen tak, že nemůže dojít k jeho
poškození
v případě „nebezpečného zboží“ písemný
požadavek (jen u dodávek nebezpečného zboží)
vícesvazková díla / sady v pouzdru, svázaná nebo
svařovaná
vícesvazková díla / sady jsou označena/y pouze
jedním EANem pro celý soubor artiklů
obalová jednotka je popsána: nakladatelství / EAN
/ zkrácený název / počet výtisků
nosiče, jako CD, DVD nebo podobné zboží, jsou
jednotlivě svařené, resp. zapečetěné

kartonáž/balíky/paletové zásobníky nejsou jakkoli
vyklenuté
je použit pouze přípustný těsnící materiál (zmuchlaný papír, vzduchové polštářky, bublinková fólie)
je použita transparentní strečová fólie (pouze
z polyetylenu PE)
kartonáž je recyklovatelná (znak „Resy“ nebo
podobný znak)
všechny obaly /palety jsou zasílány stejným
druhem přepravy
zabalené kusy patřící k sobě jsou odpovídajícím
způsobem označeny

zboží je zabaleno bezpečně z hlediska přepravy
(zejména u křehkého zboží)
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Dodávka na paletě (bod 3.2 dodacích pokynů)
jednotlivé výtisky jsou svázány do vrstev nebo do
bloků

palety nejsou přeplněny / odstup bloku knih
od vnější hrany palety je minimálně 3 cm

krajní kartony jsou popsány „jeden druh zboží“

„použitelné“ europalety (certifikované EPAL nebo
UIC / palety podle standardů UIC 435-2 / GS1)

zboží je chráněno na paletě shora a zdola vrstvami
šedé lepenky
vrstvy knih jsou stohovány s přesahem a zajištěny
vloženými vrstvami lepenky / stejný počet knih na
každou vrstvu
paletový štítek na užší vnější straně: nakladatelství
/ číslo titulu / zkrácený název / náklad / množství
stabilita paletové vazby je zajištěna i bez stažení po
obvodu a shora
rozměry palety / váha palety: max. 1.200 mm x
800 mm x 1.200 mm (délka x šířka x výška) /
max. 1.000 kg

zboží je pevně spojeno s nosičem nákladu (paletou)
/ nemůže dojít k jeho sklouznutí
zajištění pomocí stabilních krycích kartonů,
strečové fólie, ochrany hran nebo stažení po
obvodu
stažení po obvodu pouze plastovými pásky
(žádné kovové pásky!)
je zajištěno stohování palety / je vhodné dřevěné
zakrytí (v případě potřeby)

Dodávka na smíšené paletě (bod 3.3 dodacích pokynů)
jen pro malá množství, jeden titul není rozdělen na
více paletách

rozdílné tituly jsou jasně navzájem odděleny
a skládány

na čelní straně palety je seznam obsahu palety,
množství, EAN, čísla titulů, doplňkově k dodacímu
listu

Dodávka jako balíček (bod 3.4 dodacích pokynů)
zabalený kus váží max. 18 kg, je stohovatelný a
není vyklenutý

maximální rozměry jsou 600 x 400 x 300 mm
(délka x šířka x výška)

Adresní štítek a průvodní doklady (bod 4 dodacích pokynů)
zabalený kus nebo paleta jsou opatřeny adresním
štítkem

nutné informace v průvodních dokumentech
jsou k dispozici:

jsou k dispozici nutné adresní údaje:

• odesilatel (úplná adresa s přepravním číslem
knihkupce, pokud je k dispozici)
• příjemce (adresa, jak je předepsáno)
• nakladatelství
• datum dodání
• náklad
• přesný počet dodaných kusů, kartonů a palet
• počet kusů na paletě
• počet palet zboží
• ISBN / EAN
• označení zboží (zkrácený titul)

• odesilatel (úplná adresa s přepravním číslem
knihkupce, pokud je k dispozici)
• příjemce (adresa, jak je předepsáno)
• číslo zásilky
• čísla balíků a počet balíků
• NVE (číslo zásilky), je-li dohodnuto
adresní štítek je na obou stranách palety (délka i
šířka palety)
šněrování není provedeno přes adresní štítek
všechny zásilky obsahují dodací list,
resp. balicí list

2

