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Tisztelt Vásárlónk! 
 
Köszönjük, hogy a BAUER konszern terméke mellett döntött! 
Kár esetén a felelősségi köröket az országos és nemzetközi szállítási előírások szabályozzák. Annak 
érdekében, hogy az áru átvétele mind az Ön, mind a mi számunkra zökkenőmentes lehessen, 
szeretnénk felhívni az árut személyesen átvevő vásárlóink figyelmét az üzemeinkben érvényes 
legfontosabb szabályozásokra.  
Üzemeinkben csak a következő pontok betartásával garantálható a biztonságos, zökkenőmentes 
rakodás.  
Megértésüket kérjük. 
 
A szállításhatóság jelzése a Bauer vállalat által 

• Ha az áru szállításra kész, a megrendeléseket kezelő központi részlegünk illetékes 
ügyfélszolgálati munkatársa e-mailben küldi meg Önnek a szállítási dokumentumokat és az 
átvételi felhatalmazást. 

• Kérjük, ellenőrizze az áru átvételének időpontját az illetékes rendelésfeldolgozó/értékesítési 
osztály munkatársával. 

• Kérjük, a kitöltött átvételi felhatalmazást erre a címre küldje: logistics@bauer.de. Kitöltött 
átvételi felhatalmazás hiányában az áru kiadása nem lehetséges. 
 

Átvételi címek  

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

• Aresing üzem: 86561 Aresing, Sonnenhamerstraße 55 

• Edelshausen üzem: 86529 Edelshausen, In der Scherau 1 
 
Rakodási idők  

• Berendezések és felszerelések esetén a fenti üzemekben a rakodási idők a következők: 
− Hétfőtől-csütörtökig 07:00 és 15:00 között; 
− Pénteken 07:00 és 12:00 között. 

• A német/bajor ünnepnapokon áruátvétel nem lehetséges. 
• Az üzemekbe a beengedés 7 órától kezdődik. 
• Az átvétel időpontját legalább 2 munkanappal előre jelezni kell a Bauer vállalat felé. A 

bejelentett átvételi időintervallumot a fuvarozónak legalább +/- 2 óra pontossággal tartani kell. 
Ha a fuvarozó bejelentés nélkül vagy késve érkezik, akkor a berakodást az adott 
munkanapon nem tudjuk garantálni. 
 

Áru személyes átvétele légi szállítás esetén 

• Az európai (VO(EU) Nr. 185/2010) és németországi (LuftSiG - 11.01.2005) légiáru-biztonsági 
előírások miatt személyes átvétel esetén légiárut csak NEM BIZTONSÁGOS státusszal 
adhatunk ki. Ez az Ön számára késedelmet és további költséget jelenthet a légi szállítás 
lebonyolításánál.  
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Átvételi meghatalmazás  

• Az áru kiszállítása, illetve átadása az átvevő szállítmányozó számára kizárólag akkor történik 
meg, ha a szállítmányozó legkésőbb az átvétel időpontjában bemutatja az áru címzettje által 
hiánytalanul kitöltött és ellenjegyzett átvételi meghatalmazást.  

• Az áru átvételénél az árut átvevő személy személyazonosító okmányának másolatára is 
szükség van. Ezen másolat hiányában az áru kiadása nem lehetséges. 

 
A járművek műszaki felszereltsége 

• A járműveknek kifogástalan műszaki állapotban kell lenniük, meg kell felelniük a törvényi 
előírásoknak, és rendelkezniük kell a szállításhoz szükséges műszaki felszereléssel (pl. 
megfelelő számú lekötési pont, oldalmerevítők, megengedett tengelyterhelés stb.). 

• Az engedélyköteles járművek (azaz a 16,5 m hosszúságot, 2,55 m szélességet és 4,0 m 
magasságot meghaladó külső méretű, valamint a rakománnyal együtt a 41,8 tonnát 
meghaladó összsúlyú járművek) esetén az StVO 29. § 3. bek. és 46. § 1. bek. 2. és 5. pontja, 
továbbá az StVZO 70. § szerint megfelelő engedéllyel kell, hogy rendelkezzenek. 

• A 100 tonnánál nagyobb összsúlyú járművek esetén emellett a közlekedés megkezdése előtt 
be kell szerezni a bajorországi TÜV engedélyét, és a szállítást az áruátvevőnek előzetesen, 
saját magának be kell jelentenie. 

• A törvények a Bauer vállalatot, mint a rakodást végző felet arra kötelezik, hogy a rakodás 
megkezdése előtt ellenőrizze a nagy terű, illetve nehézáru-szállításokra vonatkozó 
engedélyek teljességét és helyességét. Érvényes engedély nélkül a rakodás nem történik 
meg. 

• A rakományt a gépkocsivezetőnek a törvényi előírásoknak megfelelő módon kell berakodnia 
és rögzítenie, továbbá szükség esetén a rakodást a Bauer rakodó személyzetének 
útmutatásai szerint korrigálnia kell. Nem megfelelően rögzített rakománnyal a járművek nem 
hagyhatják el az üzemet. 

• A rakományt úgy kell elhelyezni, hogy normál körülmények között ne sérülhessen meg, és ne 
jelenthessen veszélyt mások számára. Elsősorban arra kell ügyelni, hogy a rakomány ne 
csúszhasson meg, ne gurulhasson el, ne borulhasson fel, ne eshessen le, továbbá ne 
okozhassa az egész jármű felborulását. 

• A gépkocsivezetőnek rendelkeznie kell a szükséges mennyiségű, műszakilag kifogástalan 
állapotú rögzítőeszközzel. Ezalatt elsősorban a következőket értjük: 
− csúszásgátló szőnyegek, 
− rakományrögzítő hevederek (spaniferek), 
− láncok, 
− élvédők. 

• Nem megfelelő jármű, illetve hiányzó rögzítőeszközök vagy engedélyek esetén a törvények a 
Bauer vállalatot arra kötelezik, hogy megtagadja a járművek berakodását. 
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Viselkedési szabályok a BAUER konszern üzemi területén 

• A gépkocsivezetőnek a portánál be és ki kell jelentkeznie. 

• A járműveket csak az erre engedélyezett területeken szabad leállítani. 

• A gépkocsivezető nem jogosult az üzem területén a szabad mozgásra. A gépkocsivezetőnek 
kizárólag a járműben és a jármű közelében szabad tartózkodnia. 

• Az utasítást adó, tiltó és figyelmeztető táblákat figyelembe kell venni.  10 

• Az üzem területén a KRESZ szabályai érvényesek! 

• A látogatók az üzem egész területén kötelesek sisakot viselni! 

• A be- és kirakodási tevékenység alatt a gépkocsivezető ezen kívül munkavédelmi cipőt is 
köteles viselni. Ez az intézkedés a gépkocsivezető saját biztonságát szolgálja. 

• Üzemeinkben nem engedélyezettek a következők: 
− alkohol, kábítószer fogyasztása, 
− az éjszaka eltöltése, 
− hulladék kirakása a járművekből és a jármű takarítása. 

• Az üzem területére való belépéskor, illetve annak elhagyásakor a gépkocsivezető köteles 
magát a rend és biztonság fenntartásához szükséges ellenőrzéseknek alávetnie. 

• A Bauer vállalat munkatársainak utasításait minden esetben követni kell. 
 

Kérjük, a biztonságos, gyors és zökkenőmentes berakodás érdekében tartsa be a fenti pontokat!  
Kérdés esetén kérjük, forduljon megbízójához, vagy a BAUER-csoport illetékes munkatársához. 

 
A tájékoztató az Interneten is megtalálható, a következő címen: Merkblatt für Selbstabholer. 

https://www.bauer.de/bma/company/gterm_conditions/merkblatt_selb/index.html

