Zasady awizacji
dostaw papieru

Paper delivery
rules

Zasady awizacji dostaw papieru:

Paper deliveryrules:

Każda dostawa do Magazynu Quad/Graphics
Europe w Hali nr.1 musi być awizowana.

Each delivery to Quad/Graphics Europe
warehouse in Hall no.1 must be notified.

Awizację należy przysyłać w godzinach
08.00 – 16.00 od poniedziałku do piątku.

The delivery notification should be sent in hours:
8.00a.m. – 4.00 p.m. from Monday till Friday.

Awizacja musi być przysłana adres:
Awizacjadostaw@Quadgraphics.pl z podaniem
szczegółów dostawy tzn: numery zamówień,
parametry papieru (gramatura, szerokość, nazwa,
waga), data rozładunku ewentualnie oczekiwana
godzina rozładunku.

The delivery notification must be sent to an email address: Awizacjadostaw@Quadgraphics.pl
including details of delivery i.e.: Order number,
paper parameters like (grammage, with, brand
name, weight), unloading date alternatively
expected hour of unloading.

Zwrotnym e-mailem, zostanie odesłane
potwierdzenie daty oraz godziny rozładunku.

In revert e-mail will be sent unloading
confirmation with exact date and hour.

Najpóźniej na jeden dzień przed planowym
terminem rozładunku dostawca ma obowiązek
przesłania: numeru rejestracyjnego auta, danych
kierowcy tzn: imię i nazwisko oraz numer
telefonu do kontaktu.

No later than one day before scheduled
unloading date the supplier is obligated to send:
the registration number of truck, personal driver
data i.e Name, surname, phone number.

Identyfikacja auta w systemie Quad/Graphics
dokonuje się w bramie wjazdowej po numerze
rejestracyjnym.
Magazyn ma godzinę na rozładunek, podpisanie
dokumentów i sprawdzenie zgodności towaru.
W następujących przypadkach czas rozładunku
zostanie wydłużony o okres niezbędny do
pozyskania potrzebnych danych:.

Identification of the truck in Quad/Graphics
system is at the entry gate basis on the truck
register number.
The warehouse has an hour to unload, sign the
documents and checking compliance of the
goods.
In the following cases the time of truck
unloading will be extended for the time
necessary to obtain the required data.
-Lack of truck register number

- Braku numeru rejestracyjnego auta
- Braku informacji o zróżnicowanym
asortymencie na aucie (arkusz/rolka)
- Otrzymania niepełnych danych dotyczących
rodzaju i ilości dostarczonych towarów.
Dostawy opóźnione i nieawizowane rozładowane
zostaną w pierwszym wolnym oknie
rozładunkowym.

-Lack of information about mixed type of paper
on the truck (sheet/reel)
-Incomplete data concerning type and quantity
delivered goods.
Delayed deliveries and not notified will be
unloaded in the first possible free time slot.
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