FedEx Usługa Towary Niebezpieczne

Towary Niebezpieczne, do których zalicza się szereg substancji
i materiałów, wymagają uważnej oraz dokładnej obsługi. Firma
FedEx posiada zespół wykwalifikowanych specjalistów, którzy
służą niezbędnym wsparciem i poradą, aby zapewnić bezpieczną
i pewną wysyłkę Twoich towarów niebezpiecznych.
Jesteśmy członkiem organizacji IATA i światowym liderem w
transporcie towarów niebezpiecznych a także jedną z niewielu
firm kurierskich, które oferują usługę ekspresowej dostawy na
kluczowe rynki Europy, Ameryki Północnej i Azji.
Opcje usługowe FedEx
Wysyłaj towary niebezpieczne w ramach
usługi FedEx International Priority®
(przesyłki do 68 kg na paczkę) lub
skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta
FedEx w celu uzyskania informacji
o innych opcjach usługowych.

Zasięg usługi i czas realizacji
Niniejsza usługa świadczona jest na
terenie ponad 60 krajów (1).
W celu ustalenia dokładnych informacji
oraz weryfikacji ceny i czasu dostawy
skontaktuj się z naszym Działem Obsługi
Klienta ze Specjalistą od Towarów
Niebezpiecznych lub odwiedź naszą
stronę internetową fedex.com/pl.

(1) P rzesyłki zawierające substancje pochodzenia biologicznego
kategorii B (UN3373) można dostarczyć do ponad 220 krajów
i terytoriów na świecie.

Kraje docelowe, w których
dostępna jest usługa FedEx
Towary Niebezpieczne

http://www.fedex.com/pl/shipping-services/service-options/dangerous-goods.html

Aby uzyskać więcej informacji,
odwiedź stronę fedex.com/pl
lub zadzwoń pod numer 801 002 800
(koszt połączenia jak za połączenie lokalne wg stawek operatora).

Dokumenty
Wysyłka towarów niebezpiecznych wymaga wypełnienia
rozszerzonego międzynarodowego lotniczego listu przewozowego
oraz złożenia trzech oryginałów Deklaracji Nadawcy. Prosimy
pamiętać, że wszystkie formularze należy wypełnić pismem
maszynowym i wydrukować; wersje wypełnione odręcznie nie
będą akceptowane przez stosowne władze.
Suchy lód
• W przypadku wykorzystywania suchego lodu do chłodzenia
Towarów Niebezpiecznych:
- Zakreśl „tak” w Lotniczym Liście Przewozowym (AWB)
w punkcie dot. zawartości Towarów Niebezpiecznych
- Wymagana jest Deklaracja Nadawcy Przesyłki
- Stosuje się opłatę za Towary Niebezpieczne
• W przypadku wykorzystywania suchego lodu do chłodzenia
towarów innych niż Towary Niebezpieczne:
- Lotniczy list przewozowy musi zawierać następujące
informacje: UN 1845, Dry Ice lub Carbon Dioxide, Solid
(Suchy lód lub Dwutlenek węgla, Stały), liczba paczek i masa
netto suchego lodu w kilogramach
- Nie jest wymagana Deklaracja Nadawcy Przesyłki
- Obowiązuje dopłata za suchy lód
Opakowanie
Klienci odpowiedzialni są za opakowanie, oznaczanie oraz
dokumentację przesyłek Towarów Niebezpiecznych spełniające
wymogi przepisów organizacji IATA. Wymagane są następujące
informacje:
- Numer UN lub Numer ID (w zależności od wymogów)
(numer identyfikacyjny Towarów Niebezpiecznych)
- poprawny opis przesyłki
- oznakowanie rodzaju niebezpieczeństwa
- nazwisko i adres nadawcy i odbiorcy
Firmowe opakowania FedEx, w tym pudełka kartonowe, nie
mogą być stosowane do przewozu towarów niebezpiecznych ani
suchego lodu (z wyjątkiem Substancji Biologicznych kategorii B
[UN3373], które mogą być przesyłane w opakowaniach FedEx
UN3373 Pak, i urządzeń zawierających baterie litowe - grupa II
według IATA - wysyłanych w firmowych pudłach i tubach FedEx).

Cennik
Obowiązuje dopłata za towary niebezpieczne lub suchy lód.
Szczegółowe informacje na temat aktualnych opłat można
uzyskać pod adresem fedex.com/pl/rates/ratesinfo.html

Wysyłanie z FedEx jest proste
• Dodatkowe informacje i pomoc, w tym aktualizacje
przepisów dotyczących Towarów Niebezpiecznych, można
znaleźć na stronie IATA: www.iata.org/dangerousgoods.
Mogą Państwo również skorzystać z naszej aplikacji
internetowej FedEx® Global Trade Manager na stronie
fedex.com/pl.
• Wejdź na stronę fedex.com/pl, aby śledzić swoją
przesyłkę do momentu dostawy. Można zamówić również
internetowe potwierdzenie dostawy.

Jakie towary można wysłać w ramach tej usługi
FedEx?*
Klasa niebezpieczeństwa

Grupa

Opis potencjalnych
przesyłek FedEx Towary
Niebezpieczne

Oznakowanie

Dostępne Towary Niebezpieczne:
Klasa 1

Klasa 2

Klasa 3

Klasa 4

1.1-1.6

Materiały
wybuchowe

Akceptowana
tylko klasa 1.4**

2.1

Gazy palne

Akceptowana

2.2

Gazy niepalne

Akceptowana

2.3

Gazy trujące

Nie-akceptowana

3

Materiały ciekłe
zapalne

Akceptowana

4.1

Materiały stałe
zapalne

Akceptowana

4.2

Materiały
samozapalne

Akceptowana

4.3

Materiały
wytwarzające
w zetknięciu z
wodą gazy palne

Akceptowana

5.1

Materiały
utleniające

Akceptowana

5.2

Nadtlenki
organiczne

Akceptowana

Materiały żrące

Akceptowana
w większości
przypadków

Klasa 5

Klasa 8

Niedostępne Towary Niebezpieczne:
6.1

Materiały
trujące

Akceptowana***

6.2

Materiały
zakaźne

Akceptowana
tylko kategoria B
UN3373

Klasa 7

Materiały
promieniotwórcze

Nie-akceptowana

Klasa 9

Różne materiały
i przedmioty
niebezpieczne

Akceptowana

Klasa 6

* Przyjęcie towarów może zależeć od rozmiaru i wagi przesyłki, klasy, kraju, a także kodu pocztowego
nadawcy i adresata. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.
** Prosimy o kontakt z naszymi ekspertami ds. Towarów Niebezpiecznych w celu uzyskania
szczegółowych informacji dotyczących tej klasy.
*** Klasy 6.1 I oraz 6.1 II wyłącznie w specjalnym opakowaniu, Klasa 6.1 III akceptowana.

FedEx. Solutions powered by people.

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę fedex.com/pl
lub zadzwoń pod numer 801 002 800
(koszt połączenia jak za połączenie lokalne wg stawek operatora).
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Wymagania przewozowe

