SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK
A ROLA VONATOKON (H)
A ROLA vonat tehervonat. A kísérőkocsikon rendszerint sem személyzet, sem egyéb kiszolgálás nincs, ezért indulás előtt gondoskodjon meleg takaróról/hálózsákról, illetve ételről, italról. A tehervonaton való utazás, beleértve az állomásokon történő várakozást
is, különleges viselkedésmódot követel meg a szállításban résztvevőktől.

Kérjük, tartsa be a következő szabályokat !
 Mindig kövesse a vasúti és a termináli személyzet utasításait.
 A közúti jármű csak a Közúti Közlekedési Szabályoknak megfelelő állapotban rakható fel. Ügyeljen a ponyvák feszesre kötözött
és minden oldalról lezárt állapotára, a visszapillantó-tükrök behajtására és a különböző tartozékok, kiegészítők (spoilerek,
létrák, pallók, korlátok, fedelek, hóláncok, vödrök, lapátok stb.) előírás szerinti gondos elhelyezésére, rögzítésére. A tehergépjármű külső méreteinek illetve össztömegének meg kell felelniük a gépjárművekre vonatkozó előírásoknak. A törvényileg
előírt tengely- és nyeregterhelést nem szabad túllépni. Pontos adatokat a ROLA Ajánlatok tartalmaznak.
 A kamionban szállított árut a rakfelületen egyenletesen elosztva kell elhelyezni, és az érvényes előírásoknak megfelelően kereszt- és hosszanti elmozdulás ill. kibillenés és elveszés ellen rögzíteni kell. A rakodásnak és a rakománybiztosításnak meg kell
felelni a technikai helyzetnek ill. azt szakszerűen kell kivitelezni (lásd: Rakománybiztosítás Közúti Tehergépjárműveken, ill.
hatályos törvényi rendelkezések).
 ADR/RID rakományokra az ÖKOMBI "Gefahrgut-Merkblatt" ill. a törvényi rendelkezések irányadók.
 A rádió- és adó-vevő antennákat be kell húzni, vagy el kell távolítani, amennyiben ezek a 4,00 m kamionmagasságot meghaladják. A rádió ill. adó-vevő készülékeket (beleértve a riasztóberendezéseket) olymódon kell kikapcsolni, hogy az automatikus motoros antenna kitolás lehetetlenné váljon. Közlekedési rádiót (-dekódert) megbízhatóan ki kell kapcsolni! Áthúzásveszély!
• Értéktárgyak, készpénz, laptop és más magas értékü elektronikai cikkek a kamion vezetőfülkéjéből eltávolítandók.
 Kérjük az előírt mérethatárok betartását (lásd Rola-ajánlat).
 A vagonokra csak szabad jelzés után járjon fel! A feljárás a vagon középvonalához igazodva történjen.
 Kerülje a tehergépkocsi, a feljárórámpa és a vagonok megsérülését! A légrugókat menetkész állapotra kell feltölteni.
 A vagonokra csak lépésben hajtson fel, tartson legalább egy vagonnyi távolságot az Ön előtt feljáró kamiontól.
 Különösen ügyeljen a pontosan középen történő haladásra az egyik vagonról a másikra haladáskor annak érdekében, hogy az
esetleges ütközések, és az azáltal keletkező kormányműsérülések elkerülhetők legyenek! Ügyeljen a vagon rakodhatóságára
(ottmaradt ékek, nyitott kapcsok stb). Ügyeljen a vagonon a kamionnak megfelelő rakodási helyzet elfoglalására!(rakodási kijelölés)!
 Felállás után kapcsoljon 1. sebességbe, a rögzítőféket húzza be, és a motort -vonaton utazáshoz is- állítsa le!
 A vezetőfülkében működtetett összes üzembiztonságot veszélyeztető berendezést megbízhatóan ki kell kapcsolni(főzőlap, fűtés
stb.)!
 A kamiont a megfelelő ékekkel rögzítse, szükség esetén a légrugó-rendszert légtelenítse! A fülke ajtóit zárja be!
 A sínek között tartózkodni csak a kerékrögzítők elhelyezése / kivétele során szabad.
 A kamionok tetejére mászni tilos - ÉLETVESZÉLY !
 Villamos felső vezetékek és azok tartóelemei közelében dolgozva tartson legalább 3 m biztonsági távolságot, ez esetben hosszú tárgyak használata tilos - ÉLETVESZÉLY !
 Ne lépjen a szomszédos vágányokra, tartson biztonságos távolságot azoktól – ÉLETVESZÉLY !
 A vonatra felrakott kamion fülkéjében tartózkodni szigorúan tilos - ÉLETVESZÉLY !
 Villamos áthúzás a felsővezetékkel való közvetlen kapcsolat nélkül is lehetséges – ÉLETVESZÉLY !
Feltétlenül kövesse a személyzet utasításait !
 Megérkezés után a vonat rakodóvágányra állítását követően a kerékrögzítő ékeket vegye ki, és tegye előírás szerint a vagonok
oldalán erre a célra kijelölt tartókba. A vonatról történő lejáráshoz várja meg a vasúti- vagy termináli személyzet engedélyét.
 A vonatról történő lejáráskor a feljárási előírások vannak érvényben (légrugók feltöltése menetkész állapotra, lépésben lehajtás
stb.)
 A tehergépkocsikkal egyenként legfeljebb kettő, a ROLA ügyfél által meghatalmazott személy utazása engedélyezett. A sofőrt és
a kisérőt név szerint fel kell tüntetni a vonatjegyen.
 A be- és kiszállás csak a végállomásokon, és csak azután megengedett, miután a vonat és a kísérőkocsi véglegesen a lerakó
vágányra lett állítva. A kísérőkocsi köztes megálláskor nem hagyható el, amennyiben vám- illetve határátkelési ellenőrzés, vagy
vasútüzemi probléma miatt a leszállás szükségessé válik, az csak a felelős hivatalos személy utasításait követően történhet. A
le- és felszállásnál kérjük legyen fokozott figyelemmel.
 Az ablakon semmit ne dobjon ki! Kérjük, őrizze meg a kísérőkocsi tisztaságát, és ne használja a WC-t, ha a vonat áll, vagy rakodohelyre állítják.
A Szállítási Feltételek külön felszólítás nélkül betartandók. Minden kárért, amely a fenti szabályok be nem tartása következtében a kamionokban, a vagonokban, vagy vasúti eszközökben keletkezik, a ROLA használója a felelős. Az Rail Cargo
Operator - Austria GmbH/ROLA általános üzleti feltételi.
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