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Oma toodete või teenuste areng on iga äri põhifookuses.  See tähendab, et kaubaveoga
seonduv usaldatakse tavaliselt professionaalide kätte, kes tagavad kõrgkvaliteetsed
veoteenused, et Teie tooted jõuaksid ostjani vastavalt Teie tingimustele.  

Siiski peaksite ka Teie teadma tarne logistilisi põhitõdesid, millega on Teil võimalus tutvuda
meie koostatud logistika teenäitajas!



Veos tuleb pakkida selle eripärale vastavasse pakendisse.  Kuna veos läbib
tihtipeale tuhandeid kilomeetreid ning seda tõstetakse ladudes või terminalides
ümber, tuleb see korralikult ära pakkida.  

Kaup võib olla pakitud kastidesse.  Ühe kasti võib nurgakinnitustega tugevdada
ja kilesse mässida.  Kui kaste on rohkem, tuleb need kinnitada vastavasuurusel
alusel, tagamaks, et need ei lähe transportimise jooksul kaduma ega laiali.  

Kastidele tuleb teha markeering: kergesti purunev kaup või kauba õigepidist
hoidmist näitavad nooled.  

Aluse suurus tuleb valida vastavalt kauba suurusele, et see ei ulatuks aluse
äärtest üle.  

Akende vedamisel pannakse need tavaliselt alusele ja lisaohutuseks piiratakse
puidust karkassiga ehk raamiga.  Teine lahendus on need panna n-ö puidust
kuusele ja mässida kilesse. 

Kas kindlad aadressid koos postiindeksitega kauba peale- ja
mahalaadimiseks on teada?

Milline on oodatav kauba maht, mõõdud ja eripära?  
| ADR, temperatuurirežiim, suuremõõtmeline veos |

Kas on vaja spetsiaalset pealelaadimistehnikat ja kuidas laetakse kaup
veoauto haagisesse?  (pealt, kõrvalt või tagant)

Kas vajalik on lisakindlustus, kui tarnitakse väärtuslikku kaupa?

Millised ligipääsu võimalused on peale- ja mahalaadimiskohale?  Kas
veoauto pääseb ligi?

Millal peab kaup kohal olema? 

Millist tarneviisi kasutatakse?  
| lennuk, laev, raudtee, veok |

Kas korraldate tarnet ise või teeb seda transpordiettevõte? 

VEO PLANEERIMINE
Kontroll ige,  kas oskate vastata kõigile allolevatele küsimustele

VEOSE PAKKIMINE 
Pidage meeles,  et kauba transportimisel on vastus jagatud vedaja ja saatja vahel.  



Võtta ühendust kauba saatjaga 
| veenduda, kas kaup on valmis, täpsustada pealelaadimisviisi|

Veenduda, et kauba maht ühtib dokumentides olevate andmetega

Kauba kinnitamine

CMR allkirjastamine

 

Õigesti täidetud impordi ja ekspordi deklaratsioon

Kui veate kaupa väljaspool EL-i riike, on vaja arvestada tolliga

Vajalikud load suuremõõtmeliste või raskevedude, samuti ohtlike
veoste (ADR) või aktsiisitoodete veoks

Kas lisaks CMR kindlustusele soovite kaupa muul viisil kindlustada? 

Kas on olemas vastav mahalaadimise tehnika.  Kas on olemas juurdepääs suure
haagisega – täpsustada mahalaadimisala suurust

Tööajad mahalaadimiskohas (millal saab kaupa maha laadida)

Mahalaadimiskoha kontaktisik, kes kontrollib kaupa

Kes allkirjastab dokumendid (dokumente allkirjastatakse ainult pärast kauba
kontrolli ja mahalaadimist)

Mittevastavuste tuvastamise korral tuleb seda märkida CMR-il ja hoida kindlasti
üks CMR eksemplar alles

Mahalaadimiskoht ja ladu peavad vastama kauba spetsiifikale, näiteks, kui
tarnitakse kaupa kindla temperatuurirežiimi nõudega, peab
mahalaadimiskohas kindlasti olema vastav temperatuur. 

DOKUMENTIDE VORMISTAMINE
Täpsusel on oluline roll  ettenägematute l isakulutuste vältimisel

KAUBA PEALELAADIMINE
Valmistuge selleks korralikult ette,  sest Teie kohustus on

KAUBA MAHALAADIMINE
Veenduge, et kauba saaja on valmis kauba vastuvõtmiseks



Paneme paika kaubaveo marsruudi; 
Teie kaup on kindlustatud vastavalt CMR nõuetele, lisaks hindavad
logistikaspetsialistid Teie kauba lisakindlustuse vajadust; 
Valmistame Teie kauba jaoks ette vastava dokumentatsiooni;
Valime parima kauba transpordiviisi ja vajalikud tehnilised üksused; 
Vajadusel tagame kauba peale- ja mahalaadimist; 
Vastavalt vajadusele tagame ka laologistikat, sealhulgas toodete markeering ja
tarne kliendi märgitud aadressile.  

Kõrgkvaliteetne klienditeenindus, mis tagab individuaalse lähenemise igale kliendile ja
täidab kõik kliendi soovid ja vajadused, sealhulgas:  

Täismahus transpordi- ja logistikateenused – Te saate 100% pühenduda oma äri
arendamisele, usaldades meile kõik kauba ja laologistikaga seotud küsimused. 

MIKS VALIDA
VERVO?

WWW.VERVO.EU

ALATI LISASAMMUDEKS VALMIS


