ΣΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΚΌ ΣΤΑΘΜΌ ΑΦΊΞΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΈΣ ΠΑΡΑΤΗΡΉΣΕΙΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΌ ΔΕΛΤΊΟ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ

GREEK

ΆΦΙΞΗ
› Η επιβίβαση φορτηγών γίνεται μόνο με τη λήψη
αντίστοιχης εντολής

› Είναι υποχρεωτικό να φοράτε γιλέκα ασφαλείας
στους τερματικούς σταθμούς και κατά την
αποβίβαση από το τρένο

› Η τοποθέτηση κεραιών κάτω από τις αλυσίδες
απαγορεύεται

› Ακολουθήστε τις οδηγίες του τερματικού και
του σιδηροδρομικού προσωπικού

Ασφαλή δρομολόγια με τη Rola!

› Προσοχή υψηλή τάση – κίνδυνος απειλής της
ζωής!

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΊΑ ΕΚΦΌΡΤΩΣΗΣ
› Αφαιρέστε τη σφήνα και τοποθετήστε τη σε
μια θήκη

› Ενεργοποιήστε την αερανάρτηση: μέγιστη
απόσταση από το έδαφος

› Δεν επιτρέπεται να ταξιδεύετε μαζί με άλλους
ανθρώπους και ζώα

GR

› Παρακολούθηση μέσω βίντεο

ΔΏΣΤΕ ΠΡΟΣΟΧΉ ΣΤΗΝ

ΕΚΦΌΡΤΩΣΗ
› Οδηγήστε στο τρένο με ταχύτητα βηματισμού

› Διατηρείστε απόσταση ενός βαγονιού

ΑΝΑΠΌΣΠΑΣΤΑ ΜΈΡΗ ΤΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΉΜΑΤΟΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΆΣ ROLA
ΓΕΝΙΚΟΊ ΌΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΈΣΕΙΣ
ΠΡΟΫΠΟΘΈΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΆΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΌ ΔΕΛΤΊΟ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ
ΕΝΤΟΛΉ ΑΠΟΣΤΟΛΉΣ
Σε όλες τις περιπτώσεις θα ισχύει η τρέχουσα έκδοση της ιστοσελίδας
www.ralpin.com

ΑΝΆΓΝΩΣΗ
ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΌΗΣΗ
ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΊΩΣΗ
ΤΗΝ ΤΉΡΗΣΗ
ΤΗΝ ΑΠΟΘΉΚΕΥΣΗ

Ο υπογράφων επιβεβαιώνει με την υπογραφή του ότι έχει κατανοήσει
πλήρως τους Γενικούς όρους και προϋποθέσεις, τις προϋποθέσεις
μεταφοράς και το ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας και αναλαμβάνει
την υποχρέωση να συμμορφώνεται με τις οδηγίες. Επιπλέον δηλώνει
ότι συναινεί με την παρακολούθηση μέσω βίντεο www.ralpin.com

Ημερομηνία

Υπογραφή

Η RALPIN ΣΑΣ ΕΎΧΕΤΑΙ ΚΑΛΌ ΤΑΞΊΔΙ!
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ΚΆΡΤΑ ΕΛΈΓΧΟΥ

ΣΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΚΌ ΣΤΑΘΜΌ ΑΠΟΣΤΟΛΏΝ

ΤΑΞΙΔΕΎΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟ ROLA

Πληροφορίες με λατινικούς χαρακτήρες

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΊΑ ΦΌΡΤΩΣΗΣ

Εταιρεία
Βιβλιογραφία
Αριθμός καταχώρησης
ρυμουλκούμενου οχήματος
Αριθμός καταχώρησης
ρυμουλκούμενου / ημιρυμουλκούμενου
Φορτηγό ή τρένο ρυμούλκησης

› Ελέγξτε εάν υπάρχουν ελαττωματικά ή χαλαρά
τμήματα στο φορτηγό και ασφαλίστε τα
› Ασφαλίστε τους ανεμοθραύστες

› Δεν επιτρέπεται η παραμονή μέσα στο φορτηγό
κατά τη διάρκεια του ταξιδιού

› Μαζέψτε ή αφαιρέστε τις κεραίες
› Κλείστε και ασφαλίστε τα καλύμματα
› Κλείστε τα καπάκια των δεξαμενών

› Απαγορεύεται το κάπνισμα στο βαγόνι
μεταφοράς

Αρθρωτή νταλίκα

› Κατανάλωση αλκοόλ στα τερματικά και κατά τη
διάρκεια των διαδρομών. Ισχύουν οι ίδιες τιμές

Όνομα

χιλιοστιαίων όπως στην οδική κυκλοφορία.

ΦΌΡΤΩΣΗ

Επώνυμο

Eπιφύλαξη ελέγχου.
› Ενεργοποιήστε την αερανάρτηση: μέγιστη
απόσταση από το έδαφος

› Δεν επιτρέπονται οι συσκευές μαγειρέματος
ανοικτής φλόγας (π.χ. γκαζάκια)

Ημερομηνία γέννησης
Εθνικότητα

› Οδηγήστε στο τρένο με ταχύτητα βηματισμού
› Δεν επιτρέπεται η αποβίβαση από το βαγόνι στις
ενδιάμεσες στάσεις

Περιγραφή προϊόντων
Βάρος προϊόντων
› Διατηρείστε απόσταση ενός βαγονιού

› Στην περίπτωση έκτακτης ανάγκης χρησιμοποι
ήστε το φωνητικό σύστημα επικοινωνίας
› Προσέξτε τις ανακοινώσεις από τα μεγάφωνα

Βάρος φορτηγού

ADR
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εάν ναι, καταγράψτε το βάρος με τη σειρά, από το χαμηλότερο στο μεγαλύτερο:
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ΟΛΟΚΛΉΡΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑΣ ΦΌΡΤΩΣΗΣ
› Σβήστε τα μηχανήματα και τις ηλεκτρονικές
συσκευές στην καμπίνα του οδηγού

› Εξαερώστε την αερανάρτηση

Επιπρόσθετα σύμφωνα με ξεχωριστή λίστα

› Τραβήξτε το χειρόφρενο
› Ασφαλίστε το φορτηγό τουλάχιστον με τέσσερις
σφήνες
› Μαζέψτε τους πλαϊνούς καθρέπτες

Συμπληρώνεται από την RAlpin

Τρένο

		

Θέση

Διαμέρισμα
Ενεργό βάρος 			

Καταγραφή απόκλισης

