
Logistyka na targach ceramitec 2018 
 
W celu optymalnej obsługi logistyki na targach ceramitec 2018, podczas budowy (05-09. 
kwiecień 2018) i podczas sobotniego demontażu (14 kwiecień 2018), transport będzie 
realizowany przez Lkw-Check In i przez centralną kasę depozytową ( Kautoonskasse) 
  
W związku z łym należy przestrzegać następującej procedury:  
 
Pojazdy o powierzchni całkowitej powyżej 8 metrów:  
 
Pojazdy o powierzchni całkowitej powyżej 8 metrów jadą najpierw do Lkw-Check In na 
powierzchni P1 Nord. Wjazd przez bramę na. (Tor 11a)  
 
W Check in nastąpi rejestracja kierowcy i pojazdu, jak również jego numeru telefonu 
komórkowego. Jeśli będzie wystarczająca ilość miejsca na pożądanym placu załadunkowym, 
kierowca pojazdu otrzyma wiadomość przez SMS, która upoważni go do wjazdu na teren.  
 
Podczas wyjazdu z Check In należy zapłacić kaucję w wysokości 100 € w gotówce ( przy 
terminowym wyjeździe wciągu czterech godzin kaucja zostanie zwrócona przy bramie 
wyjazdowej). Następnie można wjechać przez podaną w SMS-ie bramę w kierunku placu 
załadunkowego.  
 
Pojazdy o powierzchni całkowitej poniżej 8 metrów:  
 
Pojazdy o powierzchni całkowitej poniżej 8 metrów jadą najpierw do centralnej kasy 
depozytowej (Kautionskasse) na powierzchni P7/P8. Wjazd następuje przez bramę 13 (Tor 
13).  
 
W centralnej kasie depozytowej (Kautionskasse) należy zapłacić kaucję w wysokości 100 € 
w gotówce. Zwrót: kaucji związany jest z terminowym wyjazdem w dozwolonym okresie 
czasu. Ten jest określony według klasy pojazdu: samochody osobowe ołrzymują godzinę, 
pojazdy do 3,5 ton dwie godziny, pojazdy do 7,5 ton cztery godziny. 
  
Po zdeponowaniu kaucji można wyjechać bezpośrednio na teren po okazaniu dowodu 
wpłaty. Zwrot kaucji nastąpi (o ile przestrzegany będzie określony czas pobytu)  
bezpośrednio przy bramie wyjazdowej z terenu targów. Ponowny przejazd przez centralną 
kasę depozytową (Kautionskasse) nie jest wymagane.  
 
Ważne! 
  

1. Podczas wyżej wymienionych dni każdorazowo do godz. 14 niedozwolony jest wjazd 
samochodów osobowych na teren targów. Należy korzystać z bezpłatnych 
powierzchni parkingowych na P7/P8, wjazd przez bramę 13 (Tor 13). Stamtąd 
zostanie uruchomiony bezpłatny transfer do hal targowych.  

2. W przypadku potrzeby za- lub wyładunku urządzeń podnoszących (wózki widłowe, 
dźwig,...) należy te czynności zamówić wcześniej u oficjalnego spedytora łargów  
(Schenker lub Kühne+ Nagel). W innym przypadku może dojść do znacznych 
opóźnień podczas wjazdu. Regulamin stosowania urządzeń podnoszących można 
przeczytać tutaj. 

3. Koniecznie należy przestrzegać dalszych ustaleń i detali , jak np. plany terenu z 
bramami dostępowymi itd. zawartych w podręczniku ruchu ceramitec 2018. 

http://www.messe-muenchen.de/en/services/exhibitor_services/exhibitor_services_sub_subtypes_3229.php
https://fs-media.nmm.de/ftp/CER/Website/Files/PDF/Hebegeraete-Lifting-Equipment.pdf
https://fs-media.nmm.de/ftp/CER/Website/Files/PDF/ceramitec-Verkehrsleitfaden-Traffic-Guide.pdf

