
nazwa firmy

telefon (w ciągu dnia, pon. -- pt. od 8:00 - 18:00) 

ulica, nr domu kod pocztowy, miejscowość

e-mail

INNY ADRES DOSTAWY

imię, nazwisko telefon (j. w.)

kod pocztowy, miejscowość

DROGA TRANSPORTU (POZA BUDYNKIEM)

Ankieta transportowa

W celu dostarczenia Państwu sejfu proszę wypełnić tę ankietę
i wysłać ją nam niezwłocznie e-mailem na adres  
logistyka@hartmann-tresore.pl. Z góry dziękujemy.
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ulica, nr domu

DOGODNY TERMIN*

pasujące Panstwu 
dni tygodnia     

 pon.    wt .     śr.     czw.     pt.     od  do

tak   nie; jeśli są schody, proszę podać, ile:

tak  nie 

t tak  nie

1. Powierzchni płaska bez schodów?

2. Czy można dojechać ciężarówką tyłem i wyładować sejf windą?

3. Czy jest możliwośc zaparkowania?

4. Najlepszy dojazd ulicą:

DROGA TRANSPORTU (W BUDYNKU)

* Postaramy się uwzględnić
Państwa życzenia 
w planowaniu naszej trasy.

tak   nie; jeśli są schody, proszę podać, ile: 

tak  nie 

 parter lub  piętro 

nie   udźwig w kg      wymiary (Sz x Gł w cm) tak      

 (W x Sz w cm)    

nie  tak Ile?

tak   nie
sztuk

samonośne   betonowe   drewniane  marmurowe/ze sztucznego kamienia

 inne

  wykładz.   PCV   inna
  wysokość 
nadproża   szer. schodów  głęb.schodów   szer. półpiętra     głęb. półpiętra  

1. Parter bez schodów?

2. Miejsce ustawienia w piwnicy?

3. Miejsce ustawienia:

4. Czy jest dostępna winda?

5. Wymiary światła najmniejszych drzwi na drodze
transportu

6. Czy jest personel pomocniczy?

7. Transport przez schody?

8. Ilość wszystkich schodów do pokonania:

9. Rodzaj schodów:

10. Nawierzchnia schodów:

11. Wymiary schodów (w cm):

12. Kształt schodów :  A       B      C      D      E      F      G     H

A B C D E F G H

A  schody proste bez dźwigara | B  schody proste z dźwigarem | C  schody ze skrętem 90° i półpiętrem | D  schody kręte 180° | E  schody z punktem skrętu 90° | F  schody ze skrętem 180° i półpiętrem | 
G  schody ze skrętem 2 x 90° bez półpiętra | H  schody ze skrętem 180° bez półpiętra

Data, klient

Mogą Państwo wysłać nam jedno albo więcej zdjęć celem zobrazowania warunków drogi 

transportu.         ilość zdjęć załączonych w e-mailu (max. 15 MB) 
Zapewniam, że informacje w tej ankiecie są poprawne, kompletne i podane według mojej 

najlepszej wiedzy. Oświadczam, że droga transportu może być obciążona wagą sejfu i osób go 

wnoszących.

Proszę mieć na uwadze, że w razie bardzo niedokładnych danych mogą powstać koszty, którymi 

ewentualnie będziemy musieli Państwa obciążyć, np. gdyby posadowienie sejfu nie było możliwe 

z powodu błędnych informacji o drodze transportu.

imię, nazwisko

nr klienta nr zamówienia




