Bilgi Formu
Ticari-Lojistik gereklilikler
Klüber Lubrication Yağlama Ürünleri Sanayi ve
Ticaret A.Ş.

Tedarikçiler için önemli notlar

Kimyasal
Ürünler

Paketler

Sözleşmeli
üretim/dol
durma

1. Belgelerin belirlenmesi
Klüber sipariş numarası ve Klüber malzeme numarası bilgileri her belge üzerinde
belirtilmelidir, örneğin sipariş onayı, sevk irsaliyesi, fatura, vs.
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2. Teslimat kağıtları / sevk irsaliyesi
Her teslimatla birlikte ilgili sevk irsaliyesinin de eklenmesi ve sunulması gerekir. Sevk
irsaliyesinde aşağıdaki bilgiler bulunmalıdır:
• Klüber sipariş ve malzeme numarası
• Ürün tanımı
• Miktar
• Paketleme birimlerinin cinsi ve numarası
• Brüt, dara ve net ağırlık
• Parti (Lot) numarası (numaraları)
Tankerler için ayrıca:
• Tanker için, çok bölmeli tankerlerin her bir bölmesi için ve hortumları için temizlik
sertifikası
• Çok bölmeli tankerlerle teslimat durumlarında sevk irsaliyesinde hangi ürünün
hangi bölmeye yüklendiği açıkça belirtilmelidir.

X

3. Analiz Sertifikası
En geç teslimat anında olmak üzere DIN EN 10204 3.1. uyarınca verilen bir denetim
sertifikası veya dengi olan uluslararası kabul gören test raporu.
Lütfen lab@tr.klueber.com adresine gönderin.
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4.
•
•
•

X

Kimyasal ürünler için paketleme birimlerinin belirtilmesi
Tedarikçinin tanımı
Parti no.
Ağırlık

5. Paletler ve paketleme malzemeleri için paletlerin etiketlenmesi
• Aksi bir anlaşma yapılmadığı sürece paketleme malzemelerinin değiştirilebilir
Euro-paletlerde teslim edilmesi gerekir.
• Paletler, yeterli boyutlarda ve uzun ve kısa kenarda birer etiket olacak şekilde
etiketlenir. Alternatif olarak her bir bireysel paket alt ünitesi de etiketlenebilir.
Gerekli bilgiler:
o Klüber malzeme tanımıı
o Klüber malzeme numarası
o Palet/paketleme alt ünitesi başına birim sayısı
o Üretim veya sevk tarihi
o Varsa: parti numarası (numaraları)
6. Ürünlerin hasarsız olarak teslimi
Ürünlerin hasarsız/bozulmamış durumda teslim edilmesini bekliyoruz, böylece
malzemeleri herhangi bir risk olmadan kullanabiliriz. Bu, paketleme birimleri (göçük,
çatlak) ve paletler için de geçerlidir.
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7. Güvenli Yükleme
Ürünler, navlun birimleri ve güvenli yükleme konusunda yasal düzenlemelere ve
talimatlara uygun şekilde yüklenmelidir. Bu talimatların en güncel hallerine
uyulmalıdır.
8.
•
•
•

Teslimat
Teslimat yeri ve zamanı, sipariş üstünde belirtilmiştir ve bunlara uyulmalıdır.
Teslimat adresinin tüm sevk belgelerinde belirtilmesi gereklidir.
Klüber Lubrication Türkiye tesisinde manevra için yeterli alan vardır. Lütfen
taşıyıcılarınıza ne olursa olsun komşu alanlarda manevra yapmaya izin
verilemediğini iletin.

Tankerler:
Sipariş/sipariş onayı ile kararlaştırılan teslimat tarihlerinden veya teslimat
miktarlarından farklı ve teslimat saatlerimiz dışında yapılacak teslimatlar
konusunda mümkün olan en kısa zamanda ve tekrar bu konu hakkında uyarılmasına
gerek kalmaksızın sipariş veren ilgili satınalma sorumlusu ile irtibata geçilmelidir.
Telefon No: 0282 7581530

Kimyasal
Ürünler

Paketler

Sözleşmeli
üretim/dol
durma
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Değişikliklerin bildirilmesi üzerine olan son tarihler, “Tedarikçiler için Genel Bilgiler”
belgesi Bölüm 11 – “Son Tarihlere Uymak” kapsamında belirtilmiştir.
Teslimat değişiklikleri, sonraki güne veya daha sonraya sarkan bekleme sürelerine ve
hatta teslimatın reddedilmesine bile neden olabilir. Buradan doğan masraflar,
tedarikçi/taşıyıcı tarafından karşılanır.
9. Tankerler – ekipmanlar, yükleme
• Tüm tankerlerde bir düşme karşıtı cihaz (güvenlik rayı) olmalıdır.
• Boşaltma için Klüber envanterindeki hortumlar kullanılmalıdır.
• Boşaltma için bir hava basınç sistemi veya kompresör bulunmalıdır.
• Çok bölmeli tankerler olması durumunda her bir ürün için mümkün olan en az
sayıda bölme kullanılmalıdır.
• Her bölme bir mühürle güvence altına alınmalıdır.
Yukarıda bahsedilen düzenlemelere uyulmaması, tedarikçi için ek masraflar
doğmasına neden olabilir (örneğin temizleme, ek çalışan, üretimin ertelenmesi ve
şikayetlerin işlenmesi için götürü ücreti).
10. Güvenlik düzenlemeleri
Ürünleri boşaltırken sürücüler, Klüber Lubrication güvenlik düzenlemelerini takip
etmekle yükümlüdür. Bunlar: koruyucu ayakkabı ve koruyucu gözlük kullanılması
(koruyucu gözlükler sadece zorunlu olan durumlarda gereklidir. Talep üzerine tedarik
edilebilirler).
Tankerler:
• Sürücüler, kendi kişisel koruyucu ekipmanlarını yanlarında bulundurmalı ve
kullanmalıdır.
11. Faturalar
Lütfen faturaları aşağıdaki adrese gönderin:
Klüber Lubrication Yağlama Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi
Karaağaç mah. 10. Sok. No:7
Kapaklı (59510) / Tekirdağ / TÜRKİYE
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Şayet teslimat için harici bir şirket kullanıyorsanız, lütfen bu gerekliliklerin teslim eden hizmet sağlayıcıya
anlaşılabilir ve doğrulanabilir şekilde aktarıldığından emin olun.
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