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PAKKIDE TRANSPORT GLS RIIKIDESSE
GLS paki lubatud maksimaalsed kaalud ja mõõdud
Min. kaal 100 g
Maks. kaal 40 kg
Min. pikkus 15 cm
Maks. pikkus 200 cm
Min. laius 15 cm
Maks. laius 80 cm
Min. kõrgus 1 cm
Maks. kõrgus 60 cm
Maks.vööümbermõõt (1xpikim külg+2xlaius+2xkõrgus) 300cm
Vööümbermõõdu kontrolliks sisestage pakimõõdud (cm-tes) kalkulaatori valgetesse lahtritesse:
Pikim külg
Kõrgus
Laius
2
2
1
71,5
7,2
76,5
143
14,4
76,5

Vööümbermõõt
233,9

3. Veosuund: EESTI -> GLS riigid (riigid nähtavad GLS hinnakirjas)
Transpordiprotsessi lühikirjeldus:
Tellimuse esitamise aeg sama päeva korjeks Tallinna aadressilt on hiljemalt kell 12:00. Hiljem
saabunud tellimuste korje toimub järgneval tööpäeval või võimalusel tellimuse esitamise päeval
(tööpäeval). Pakkide sorteerimine toimub automaatsetel sorteerimisliinidel, mis kontrollib pakkide
mõõtusid ja kaalu. Pakid liiguvad liinil koos teiste kuni 40 kg kaaluvate pakkidega, millest
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tulenevalt võib pakk jääda teiste, raskemate pakkide alla ning lisaks võib pakk saada liini eri osade
kõrguste vahest tulenevalt põrutada. Kui süsteem tuvastab nõuete rikkumise lubatud kaalu või
mõõtude osas, esitatakse vastavalt lisaarve transpordi tellijale.
Itella Estonia OÜ'l ei ole kohustust teavitada kauba saatjat pakkide või aluste ülekaalust/-mõõdust
ja/või kokkupakendamise kohustust.
TEENUSE KIRJELDUS:
Pakutav teenus on hoone välisukselt hoone välisukseni kullerteenus. Eraisikute tarnel toimetatakse
pakk hoone välisukseni või lähimasse ParcelShop'i. GLS teenus ei sisalda kliendile ette helistamist.
Täpsemalt saab lugeda GLS kodulehelt: https://gls-group.eu/DE/en/parcel-delivery
KEELATUD SAATA GLS'IGA:
GLS'iga ei tohi saata õrna/kergesti purunevat kaupa, toiduaineid, temperatuuritundlikke tooteid,
vedelikke, ohtlikke aineid, dokumente, väärisesemeid jms.
Täpsemalt saab lugeda GLS kodulehelt: https://gls-group.eu/DE/en/gtc-standard
PAKENDAMINE:
Pakkide liikumine terminalides toimub mööda automatiseeritud sorteerimislinte, millest tulenevalt
palume arvestada võimalusega, et pakk võib saada põrutada ja/või jääda teiste, kuni 40kg pakkide
alla. Kaubad peavad olema pakendatud vastavalt paki sisu eripärale ning arvetusega, et kaubad
liiguvad sorteerimisliinidel.
Tagastused:
Kui saadetise kohaletoimetamine ebaõnnestub, siis liigub saadetis lähimasse ParcelShop'i või selle
puudumisel tagasi jaotusterminali ning kliendile jäetakse saabumisteade. Pakke hoiustatakse
ParcelShop'is kuni 8 tööpäeva ning jaotusterminalis kuni 4 tööpäeva. Saatja eraldi informeerimist
tagastuste kohta ei toimu. Tagastatud kaupade eest esitatakse veoarve kauba esialgsele saatjale.
MITMEPAKISAADETISED:
GLS saadetistele ei rakendu mitmepakisaadetise teenus.
Tarneaeg:
Tarneajad on leitavad GLS hinnakirjast vastavalt sihtriigile.
LISATEENUSED:
GLS pakkidele ei ole võimalik juurde tellida lisateenuseid.

