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Vážení zákazníci koncernu BAUER, 
 
těší nás, že jste se rozhodli pro výrobek Bauer. 
V případě poškození zboží se odpovědnost a poskytnutí záruk řídí vnitrostátními a mezinárodními 
přepravními předpisy. Pro zajištění bezproblémové expedice zboží bychom vás chtěli upozornit na 
nejdůležitější pravidla, jimiž se je nutné v našich závodech při samoodvozu řídit.  
Bezpečnou a plynulou nakládku v našich závodech je možné zajistit jen při dodržení níže uvedených 
bodů.  
Proto vás prosíme o pochopení. 
 
Oznámení o připravenosti k expedici společností Bauer 

• Jakmile bude zboží připraveno k expedici, obdržíte od expedičního oddělení e-mail s 
přepravními doklady a plnou mocí pro vyzvednutí. 

• Termín vyzvednutí zboží si prosím dohodněte s odpovědným pracovníkem oddělení 
zpracování objednávek / prodeje. 

• Vyplněnou plnou moc pro vyzvednutí zboží pošlete prosím na následující e-mail: 
logistics@bauer.de. Zboží nebude vydáno bez vyplněné plné moci pro vyzvednutí zboží. 
 

Adresy pro vyzvednutí  

• Závod Schrobenhausen: 86529 Schrobenhausen, Bürgermeister-Götz-Straße 32 - 36 

• Závod Aresing: 86561 Aresing, Sonnenhamerstraße 55 

• Závod Edelshausen: 86529 Edelshausen, In der Scherau 1 
 
Doby pro nakládku  

• Doby pro nakládku přístrojů a vybavení ve výše uvedených závodech jsou: 
− pondělí až čtvrtek od 07:00 do 15:00 hod., 
− pátek od 07:00 do 12:00 hod. 

• Ve dnech německých/bavorských svátků není expedice zboží možná. 

• Vstup do závodů je možný nejdříve v 7 hodin. 

• Doba vyzvednutí musí být společnosti Bauer známa nejméně 2 pracovní dny předem. 
Ohlášenou dobu vyzvednutí musí řidič spediční společnosti dodržet v rozmezí max. +/- 2 
hodiny. V případě neohlášeného nebo opožděného příjezdu řidiče spediční společnosti 
nemůžeme zaručit naložení ve stejný pracovní den. 
 

Samoodvoz leteckou cestou 

• Na základě evropských (nařízení Komise (EU) č. 185/2010) a národních (LuftSiG z 
11.01.2005) norem pro leteckou bezpečnost jsme schopni předat letecké zásilky pro 
samoodvoz jen ve stavu NEZABEZPEČENÉM. To může vést na vaší straně ke zpožděním a 
vícenákladům při dalším odbavování letecké zásilky.  
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Plná moc pro vyzvednutí  

• Expedice, resp. předání zboží spediční společnosti pověřené vyzvednutím se uskuteční pouze 
v případě, že je nejpozději v době vyzvednutí k dispozici plná moc pro vyzvednutí, kompletně 
vyplněná a podepsaná příjemcem zboží.  

• Při vyzvedávání zboží bude od odběratele vyžadována kopie dokladu totožnosti. Zboží 
nebude vydáno bez kopie. 

 
Technické vybavení vozidel 

• Vozidla se musí nacházet v bezvadném technickém stavu, musí odpovídat zákonným 
předpisům a musí být vybavena potřebnými technickými prostředky pro zamýšlenou přepravu 
(např. dostatečný počet kotevních bodů, klanic, přípustné zatížení náprav, ...). 

• Vozidla podléhající povolení, tzn. vozidla s rozměry většími než 16,5 m délky, 2,55 m šířky a 
4,0 m výšky, resp. s celkovou hmotností překračující 41,8 t včetně nákladu, musí požádat o 
udělení výjimky dle pravidel silničního provozu § 29 StVO odst. 3, § 46 odst. 1 č. 2 a č. 5 i § 
70 StVZO. 

• U vozidel s hmotností nad 100 tun je dále před zahájením jízdy vyžadována přejímka u TÜV v 
Bavorsku a nahlášení přepravy spediční společností předem a z vlastního podnětu. 

• Společnost Bauer je na základě zákonných ustanovení jako nakládající osoba povinna 
zkontrolovat před zahájením nakládky úplnost a správnost potřebných povolení pro přepravu 
rozměrných a těžkých nákladů. Bez platného povolení nebude nakládka provedena. 

• Řidič vozidla musí náklad naložit a zajistit v souladu se zákonnými předpisy, v případě potřeby 
je povinen provést potřebnou nápravu podle pokynů personálu společnosti Bauer 
provádějícího nakládku. Vozidla s nedostatečně zajištěným nákladem nesmí opustit závod. 

• Náklad je nutné umístit tak, aby za normálních podmínek nemohlo dojít k jeho poškození a 
aby nemohl ohrozit třetí osoby. Především je nutné dbát na to, aby se náklad nemohl 
posunout, sklouznout, překlopit ani spadnout a aby nemohl způsobit převrácení celého 
vozidla. 

• Řidič vozidla musí mít s sebou potřebné vázací prostředky v technicky bezvadném stavu a 
dostatečném množství, především pak 
− protiskluzové rohože, 
− vázací popruhy, 
− řetězy, 
− ochranné prvky hran. 

• V případě přistavení nevhodného vozidla, chybějících vázacích prostředků nebo potřebných 
povolení je společnost Bauer na základě zákonných ustanovení nucena upustit od nakládky 
vozidla. 
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Zásady chování v areálu závodu koncernu BAUER 

• Řidič se musí ohlásit a odhlásit u vrátného. 

• Vozidla smí být odstavena jen na přidělených plochách. 

• Řidiči vozidla není dovoleno volně se pohybovat po areálu závodu. Musí se zdržovat jen ve 
vozidle nebo u vozidla. 

• Je nutné dodržovat pokyny všech příkazových, zákazových a  
výstražných značek.  

• V areálu závodu platí pravidla silničního provozu! 

• • V celém areálu platí pro návštěvníky povinnost nosit bezpečnostní přilbu! 

• Během nakládky a vykládky musí řidič vozidla nosit také bezpečnostní obuv.  
Ta slouží jeho vlastní bezpečnosti. 

• V našich závodech není dovoleno: 
− konzumovat alkohol a drogy, 
− nocovat, 
− likvidovat odpad a čistit vozidla. 

• Při vstupu do areálu závodu a při jeho opouštění se musí řidič podrobit kontrolám nutným  
pro zajištění pořádku a bezpečnosti. 

• Vždy je nutné dodržovat pokyny pracovníků společnosti Bauer. 
 

Dodržujte prosím výše uvedené body, aby bylo možné zajistit bezpečnou, rychlou a plynulou 
nakládku.  
S případnými dotazy se prosím obraťte na svého objednatele, resp. na příslušného pracovníka 
skupiny BAUER. 

 
Toto poučení najdete také na internetové adrese: Poučení pro samoodvoz. 
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https://www.bauer.de/bma/company/gterm_conditions/merkblatt_selb/index.html

