PREKYBOS
JUDĖJIMO
PALAIKYMAS
Jūsų prekės kanalu gabenamos per Portsmuto
tarptautinį uostą, todėl, suprasdami, kaip svarbu,
kad prekyba vyktų laisvai, norime užtikrinti, kad
galėtumėte tęsti savo kelionę be didesnės gaišaties.
Esame paruošę planą, kaip valdysime eismą 24 valandas per parą
septynias dienas per savaitę, kai gruodžio 31 d. pasibaigs pereinamasis
JK išstojimo iš ES laikotarpis. Prašome pridėti prie savo kelionės laiko
papildomas 30 minučių, kad galėtume patikrinti, ar esate pasiruošę kirsti
sieną viename iš mūsų patikros punktų.
Norėdami išvengti vėlavimo ir atšaukimo, laikykitės šių nurodymų
Visi vairuotojai, vykstantys į Prancūziją ar Ispaniją (arba
paliekantys priekabas, kurios bus gabenamos į Prancūziją ar
Ispaniją), atvykdami į Portsmuto uostą, privalo parodyti savo
įvažiavimo leidimą
Specialūs ženklai su sunkvežimio ir kelto simboliais jus nukreips į
artimiausią patikros punktą
Iš šiaurės (M3, A34, A3, A303) atvykstantys vairuotojai naudojasi
patikros punktu prie A31 kelio šalia Vinčesterio SO24 0HU
Iš rytų (A27) atvykstantys vairuotojai naudojasi patikros punktu prie
1 sankryžos M275 kelyje PO2 8RD
LT

• Patikros punkte jūsų paprašys:
• galiojančio kelto užsakymo nuorodos numerio (nėra
užsakymo – toliau keliauti negalite);
• galiojančio paso;
• taikytinų gabenimo registracijos numerių (MRN);
• taikytinų tranzito lydimųjų dokumentų (TAD);
• taikytinų „Admission Temporaire“ (laikinojo priėmimo) (ATA)
arba „Transport Internationaux Routiers“ (TIR) knygelių;
• taikytinų dokumentų, būtinų gabenant gyvūnus, augalus,
šaunamuosius ginklus ar kitas specialias prekes
• Šie duomenys fiksuojami ir, jei jie teisingi, jums bus išduodamas
įvažiavimo į uostą leidimas.
• Visi vežėjai, neturintys galiojančio kelto užsakymo ar tinkamų
dokumentų, bus nukreipiami iš Portsmuto.
• Į ES vykstančios transporto priemonės, bandančios į uostą
įvažiuoti be leidimo, įleidžiamos nebus.
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