ZASADY REGULUJĄCE PRZEWÓZ MATERIAŁÓW I TOWARÓW
NIEBEZPIECZNYCH W ZAKRESIE USŁUGI DHL PARCEL CONNECT
1. Informacje ogólne / Zakres
Zasady regulują międzynarodowy przewóz towarów niebezpiecznych w zakresie
usługi DHL Parcel Connect.
Poniższe nazwy i klasyfikacje zgodne są z „Umową europejską dotyczącą
międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych” (ADR).
O ile nie postanowiono inaczej, zastosowanie ma:


„Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego
towarów niebezpiecznych” (ADR),



obowiązujące

ustawy

krajowe

dotyczące

towarów

niebezpiecznych

oraz przepisy dotyczące towarów niebezpiecznych.
2. Materiały i towary dozwolone w przewozie
W ramach usługi DHL Parcel Connect dopuszczone do przewozu są materiały
i towary niebezpieczne, do których zastosowanie mają przepisy ADR (1.1.3.1 b),
1.1.3.2 f) i g), 1.1.3.10 b) oraz 1.1.3.4), a mianowicie:


materiały niebezpieczne nie podlegające przepisom ADR na mocy Przepisów
Szczególnych (ADR Rozdział 3.3).



Towary

niebezpieczne

pakowane

w

ilościach

ograniczonych

(Rozdział 3.4 ADR).
3. Materiały i towary zabronione w przewozie
Następujące materiały i towary są zabronione w przewozie:


Materiały i towary niebezpieczne wymagające spełnienia dodatkowych
warunków, zgodnie z przepisami szczególnymi ADR Rozdział 3.3. w tym
szczególności: postanowienie specjalne 168, pierwsze zdanie, 201, 225, 226,
271, 283, 289, 319, 327, 363 b) uwaga 2 ig) (iv) - (vi), 364, 373, 375, 376, 377,
379, 382 (zdanie drugie i trzecie), 565, 593, 636, 645, 650, 658, 663 i 667.
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Klasa 1

-

Materiały wybuchowe (w tym UN0012, UN0014,
UN0055),



Podklasa 2.3

-

Gazy trujące,



Podklasa 6.2

-

Materiały zakaźne (w tym UN3373),



Klasa 7

-

Materiały promieniotwórcze/ radioaktywne,



UN1845

-

Dwutlenek węgla (suchy lód) również jako czynnik
chłodzący,



UN2794

-

akumulatory mokre, napełnione kwasem,
formowane elektrycznie (w tym PS 598) ,



UN2795

-

akumulatory mokre, napełnione zasadą,
formowane elektrycznie (w tym PS 598),



Towary

niebezpieczne

w

pakowane

w

ilościach

wyłączonych

(Rozdział 3.5. ADR).
Tace obciągnięte folią termokurczliwą lub rozciągliwą nie mogą być stosowane jako
opakowanie zewnętrzne.
4. Instrukcje specjalne
Wykaz państw do których dostępna jest wysyłka towarów niebezpiecznych
„Lista krajów z dostępną usługą DHL Parcel Connect dla przesyłek LQ i LiBa”,
dostępna na stronie www.dhlparcel.pl.
Nadawanie przesyłek międzynarodowych LQ i LiBa wymaga podpisania aneksu do
umowy regulującej przewóz przesyłek międzynarodowych. Wzór aneksu dostępny
jest po kontakcie z przedstawicielem handlowym DHL.
Nadawcy, którzy chcą oferować swoim klientom możliwość zwrotu wysyłanego
produktu, muszą umożliwić im przygotowanie paczek zgodnie z krajowymi
i międzynarodowymi ustawami o towarach niebezpiecznych

oraz stosownymi

przepisami.
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