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Tisztelt Partnerek! 
 

Cégünk, a Martin Metals Kereskedelmi Kft, megnövekedett forgalmára tekintettel, valamint 
partnereink megfelelő kiszolgálása érdekében átalakította átvételi rendszerét és ezzel összefüggésben 
2021 május 1-től átalakul a szállítási időpontokra való jelentkezés rendszere is! 
 
Beszállítás előtti teendők: 

1. Telefonos regisztráció honlapunkon található telefonszámokon (rendszám és szállítási 
szerződésszám megadásával). 

2. Kollégánk rögzíti és visszaigazolja a regisztrált beszállítási dátumot és a beérkezés pontos 
idejét (órás sávokban adunk ki időpontokat, ez a korábbiakhoz képest nem változott). 

3. Cégünk informatikai fejlesztéseként a sofőrök mobiltelefonos használatra optimalizált 
weblapon mindenkor ellenőrízhetik a regisztrált érkezés pontos idejét! 

4. Kötelező a dokumentumok (rakjegyzék CSAK EXCEL FÁJLKÉNT, szkennelve, fényképen 
vagy faxon nem megfelelő! fuvarlevelek) beérkezés előtti megküldése emailben az 
office@martinmetals.eu email címre, ennek elmulasztása esetén a 6. pont szerint járunk el! 

5. Érkezés az Inotal Zrt teherportájához és regisztráció a teherportán legalább 10 perccel a 
regisztrált időpont előtt! 

Felhívjuk Partnereink figyelmét! 
6. A gépkocsi saját okok miatti késedelme esetén az általunk visszajelzett regisztrált napon 

történő le/felrakodást nem tudjuk garantálni, a gépkocsi automatikusan a regisztráltak sora 
végére kerül!  

7. Ha a műszak végén marad még idő, a szabad kapacitás függvényében lehetséges, hogy a 
gépkocsi rakodása megvalósul. 

8. Amennyiben a gépkocsi le/felrakodása a regisztrált napon neki felróható okok miatt végleg 
meghiúsult a partner cégnek új időpontot kell regisztrálnia. Cégünk, ha módjában áll 
igyekszik a következő napon rakodási időpontot biztosítani, azonban ezt garantálni nem 
tudjuk! 

Rakodási rend:  
9. Belépéskor a hatályos vírusvédelmi előírásoknak megfelelő óvintézkedések (maszk megfelelő 

viselése egész idő alatt, testhőmérséklet mérés, távolságtartás) mindenkire kötelezőek! 
10. Mérlegelés és a jelzett átvételi ponthoz érkezés után a raktárvezető és kollégái irányításával 

le illetve felrakodás. 
11. Ponyvázás, spaniferezés, rögzítés stb. műveletek ezen túl az erre kijelölt területen a 

raktárépületen kívül történhetnek, a sofőr nem tarthatja fel a sorban álló érkezőket! 
12. A rakodási művelet után Martin Metals Kft irodájában történik a dokumentumok kezelése és 

a kilépő papírok igazolása. 
13. Ipari Park elhagyása. 

Az együttműködést szabályozó további pontok megtalálhatóak az általános szerződési feltételekben, 
amely elérhető honlapunkon, vagy ezen a linken. 
 

Várpalota, 2021 május 28. 
 
Üdvözlettel: Penk Gábor 
ügyvezető, Martin Metals Kft  

https://www.martinmetals.eu/rakjegyzek-minta
https://www.martinmetals.eu/szallitasi-idopontok-delivery-time-reservation
https://www.martinmetals.eu/altalanos-szerzodesi-feltetelek



