MENȚINÂND
COMERȚUL
ÎN MIȘCARE
Compania dumneavoastră se bazează pe Portul
Internațional Portsmouth pentru transportul bunurilor
peste Canal, așadar este foarte important ca fluxul
comercial să se desfășoare cu ușurință, motiv pentru care
dorim să ne asigurăm că veți putea călători rapid.
Când se va încheia perioada de tranziție UK-UE la 31 decembrie, vom
introduce un plan de gestionare a traficului 24 de ore pe zi, șapte zile pe
săptămână. Vă rugăm să adăugați la estimarea timpului dumneavoastră
de călătorie încă 30 de minute, astfel încât să putem verifica dacă puteți
trece frontiera la unul dintre punctele noastre de triaj.
Pentru a preveni întârzierile și a evita anulările, urmați aceste instrucțiuni
Toții șoferii care călătoresc către Franța sau Spania (sau care lasă
pentru preluare remorci cu destinația Franța sau Spania) vor trebui să
prezinte un permis de intrare atunci când ajung în Portul Portsmouth.
Vor fi amplasate indicatoare speciale cu simbolurile pentru
autocamion și feribot care vă vor direcționa către cel mai
apropiat punct de triaj
Șoferii care vin dinspre nord (M3, A34, A3, A303) utilizează punctul
de triaj de la A31, de lângă Winchester SO24 0HU
Șoferii care vin dinspre est (A27) utilizează punctul de triaj de la
Intersecția 1 de pe M275 PO2 8RD
RO

• La punctul de triaj vi se va solicita să prezentați:
• un număr de referință valid aferent rezervării pentru
feribot, (nu aveți rezervare – nu intrați)
• un pașaport valabil
• orice Număr de referință al operațiunii (MRN) aplicabil
• orice Documente de însoțire a tranzitului (TAD) aplicabile
• orice carnete de Admitere temporară (ATA) sau Transport
internațional rutier (TIR)
• orice documente necesare aplicabile pentru animale, plante,
arme de foc sau alte bunuri de specialitate
• Aceste detalii vor fi înregistrate și, dacă sunt corecte, vi se va emite
un permis de intrare in port
• Toți transportatorii fără o rezervare validă pentru feribot sau
fără documentația corectă vor fi redirecționați în afara localității
Portsmouth
• Orice vehicul cu destinația UE care încearcă să intre în port
fără un permis va fi întors din drum.

Pentru mai multe informații, accesați
Portsmouth-port.co.uk
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