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Označovanie dodaných tovarov

AWN

1. Zameranie
Táto norma je návodom na správne označovanie dodaného tovaru ČIAROVÝMI KÓDMI.
2. Číslo objednávky a Číslo objednanej položky spoločnosti ANDRITZ Slovakia (ASK)
Číslo objednávky
- Desaťmiestny číselný kód
- Kód „/ xxx“ sa neuvádza
napr. bez „/ATF“ alebo „/013“
- Príklady:
4511111111
4511111112

Číslo objednanej položky spoločnosti AAG
- Päťmiestny číselný kód
- Príklady:
00010 (1. pozícia)
00020 (2. pozícia)
00110 (11. pozícia)
00111 (pridané k 11. pozícii)

3. Údaje, ktoré sa uvádzajú na dodacom liste








Dodací list, ako aj všetky sprievodné dokumenty musia byť aspoň v nemeckom alebo anglickom
jazyku.
Pre každú nákupnú objednávku/Číslo nákupnej objednávky sa musí vystaviť samostatný dodací
list.
Číslo nákupnej objednávky ASK a Číslo (čísla) objednanej položky ASK sa musia na každom
dodacom liste uvádzať ako obyčajný text a aj ku každej objednanej položke treba uviesť dodané
množstvo.
Ak je dodávka čiastočná, nedoriešená alebo náhradná, musí tak byť uvedené aj na dodacom
liste.
Ak objednaná položka obsahuje viac ako jednu časť, musí sa zabezpečiť, aby sa všetky súčasti
tovaru patriace k jednému číslu objednanej položky balili spolu. Ak to nie je možné a ak takéto
informácie nie sú uvedené v dodacom liste, k dodaciemu listu a tiež ku každej zabalenej položke
pripájame samostatný baliaci zoznam.
Dodací list a prípadne baliaci zoznam musia obsahovať každú časť objednávky a taktiež každá
časť musí byť jasne priradená k príslušnej ASK objednanej položke.

4. Údaje, ktoré sa uvádzajú na tovare a balení; pokyny na balenie









Dodací list, ako aj každý požadovaný baliaci list sa pripájajú k obalu tak, aby boli zreteľne
viditeľné a chránené proti poškodeniu.
Číslo objednávky a číslo objednanej položky spoločnosti ASK sa označujú na obale (alebo na
samotnom výrobku, ak nie je zabalený), a to jasne viditeľným spôsobom, aby sme potom každý
tovar jednoducho a rýchlo vedeli priradiť ku konkrétnej objednávke a objednanej položke
spoločnosti ASK.
Je zakázané kombinovať niekoľko nákupných objednávok v jednom balení.
Je tiež zakázané kombinovať niekoľko voľných položiek do jedného balenia.
Na jednu objednanú položku (najmenšieho baliaceho rozmeru) sa použije iba jeden obal.
Ak to nie je možné, musí sa jasne uviesť, ktoré časti patria k príslušnej objednanej položke
(identifikácia ASK číslom objednanej položky). Ak objednávka alebo objednaná položka
pozostáva z viacerých balených častí, musí sa ku každej zásielke/tovaru a dodaciemu listu
priložiť baliaci zoznam.
Vďaka prehľadnému označeniu na obale vieme potom príslušnú balenú časť ľahko identifikovať.

5. Všeobecné poznámky
Spoločnosť ANDRITZ SK je oprávnená odmietnuť zásielku na náklady Predajcu a/alebo
neposkytnúť kompenzáciu za prípadné dodatočné náklady, ak sa nevyhotovili alebo nepripojili
doručovacie doklady alebo informácie o samotnom tovare a balení tak, ako sa uvádza v
objednávke.
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