adres e-mail: info@hartmann-tresore.pl
ANKIETA TRANSPORTOWA

Nr zamówienia:

Dostawa możliwa:

Zamawiający:

od godz.

Firma:

Dostawa niemożliwa (nieobecność, prace budowlane itp.)

Oddział:

od godz.

Nazwisko:

Czy jest wymagane wniesienie do miejsca przeznaczenia?
tak

Kod pocztowy/Miejscowość:
Telefon:

do godz.
do godz.
nie (możliwe dostarczenie pod budynek)

Jeśli tak:
powierzchnia płaska
schody, patrz punkty 1 i 2
winda, patrz punkt 3

Adres dostawy:

Ogólne warunki transportu/dostawy:

Firma
Ulica:

Dostawa sejfów odbywa się po powierzchni płaskiej na palecie.
Na życzenie wyszkolony personel z odpowiednim, specjalistycznym sprzętem może
ustawić sejf w miejscu przeznaczenia.
O koszt wniesienia proszę pytać nasz dział dostaw.

Kod pocztowy/Miejscowość:
Telefon (w ciągu dnia):

(wieczorem):

2. Droga transportu wewnątrz budynku

1. Droga transportu poza budynkiem:
1.1 Powierzchnia równa z ziemią bez schodów?

tak

1.2 Jeśli są schody, proszę podać ilość:

nie

________ sztuk

1.3 ad. 1.2: ewentualne wystające krawędzie?

tak

1.4 Nawierzchnia schodów?

nie

_______________

1.5 Czy można dojechać ciężarówką tyłem
i wyładować sejf windą?

tak

nie

1.6 Mozliwość zaparkowania?

tak

nie

1.7 Nawierzchnia drogi transportu?

_______________

2.1 Powierzchnia płaska bez schodów?

________ sztuk

2.3 Ewentualne wystające krawędzie?

________ sztuk

2.4 Nawierzchnia schodów?

_______________

2.5 Ustawienie w piwnicy?

tak

nie

2.6 Ustawienie na piętrze?
którym: ____

tak

nie

2.7 Rodzaj schodów (proszę zaznaczyć pasujący szkic poniżej)

tak

nie

2.8 Materiał schodów,
np. drewniane, stalowe itp.

1.9 Czy jest dostępny wózek widłowy?

tak

nie

2.9 ad. 2.7 i 2.8 wolnostojące?
podmurowane?

5.

2.

6.

3.

7.

4.

8.

nie

2.2 Jeśli są schody, proszę podać ilość

1.8 Czy jest rampa ładunkowa?

1.

tak

_______________
tak
tak

nie
nie

3.1 Czy do transportu można użyć istniejącej
windy?

tak

nie

3.2 Czy dodatkowo do przewozu windą
jest konieczny transport schodami?

tak

nie

3.3 Jeśli w budynku jest winda, proszę podać
jej udźwig: ____ kg, wymiary użytkowe:
wys. ___ x szer. ___ x głęb. ___ cm,
światło drzwi: wys. ___ x szer. ___ cm

tak

nie

tak

nie

3. Transport windą

4. Kotwienie
4.1 Czy sejf ma być zakotwiony?
1. schody proste bez dźwigara

5. schody z punktem skrętu 90°

2. schody proste z dźwigarem

6. schody ze skrętem 180° i podestem

3. schody ze skrętem 90° i podestem

7. schody ze skrętem 2 x 90° bez podestu

4. schody kręte 180°

8. schody ze skrętem 1 x 180° bez podestu

Odpowiadam za zgodność powyższych
informacji ze stanem faktycznym

Miejscowość, data

Czytelny podpis, pieczęć

