August AT-puhdistamojen liitelehti
Perustiedot
August puhdistamot valmistetaan Liettuassa, Timotek toimittaa puhdistamot Latvialaisen tukkurin kautta.
”August ir Ko” on valmistanut puhdistamoita vuodesta 1998 alkaen, ja toimittaa sekä pienpuhdistamoita, että
suuria järjestelmiä. Kaikki Augustin toimittamat laitteet/järjestelmät ovat sertifioituja.
AT-sarjan puhdistamot toimivat ilman kemikaaleja, toiminta perustuu luonnolliseen biohajoamiseen, jonka
tekevät bakteerit ja mikrobit. Jätevesi virtaa kammiosta toiseen, joissa jokaisessa tapahtuu osa prosessia.
Puhdistamoon kuuluu kompressori, joka hapettaa lietettä. Kompressori asennetaan puhdistamon viereen.
Puhdistettu vesi johdetaan imeytyskaivoon, ojaan tms. Liete tyhjennetään noin vuoden välein. Isoja määriä
puhdistusaineita ei saa päästää puhdistamoon ( esim. kloriitti), ne tappavat mikrobit ja pysäyttävät puhdistamon
toiminnan.
Maksuehto
Latvian tuonti on aina export-kauppaa myös meille, jolloin maksuehto on 100 % ennakkomaksu. Normaalisti
tuotteet ovat tukkurillamme varastotuotteita, jolloin laskutamme heti 100%. Jos tuote on tilapäisesti loppu
varastosta, ja näin ollen tuotteen toimitusaika on pidempi kuin 2-viikkoa, niin siinä tapauksessa laskutamme
50% tilatessa, ja 50% kun tuote on valmiina rahditukseen.
Käytännössä siis tilaus vahvistuu ennakkolaskun maksulla. Tämän jälkeen tavaroiden toimittaja kerää tuotteet
rahditusta varten.
Rahditus laskutetaan jälkikäteen, edellyttää positiivista luottopäätöstä.
Kirjanpidollisesti meiltä lähtee tilausvahvistusvaiheessa ennakkolasku ( proforma ), ja kun tuotteet on lähetetty,
tulee varsinainen lasku ( 100 % ennakkomaksun ollessa kyseessä, laskun loppusumma on 0 € )
Rahditus
Normaali toimitustapa rekkarahti, mahdollista myös nosturiautolla rahti sekä lähetillä rahti.
Katso rahtitapojen erittely seuraavalta sivulta ” Rahditukset liitelehti ”.
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Mitat ja suoritusarvot
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Sertifikaatit
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Rahdituksen liitelehti

Normaali toimitusehtomme on vapaasti varastolla/tehtaalla. Asiakas voi itse noutaa tuotteen annetusta paikasta,
tilata itse tuotteelle rahdin tai käyttää tarjoamamme yhteistyökumppanin rahtipalvelua.
Jos asiakas päätyy käyttämään Timotekin tarjoamaa rahtivaihtoehtoa, niin rahti laskutetaan jälkikäteen Timotek
Transport OÜ:n toimesta. Poikkeustapauksissa rahtia voidaan laskuttaa myös etukäteen, esimerkiksi suuri
erikoiskuljetus, luottopäätös negatiivinen, tai muu vastaava syy.
Rahti rekalla
Rahti toteutetaan puoliperävaunulla. Purku kuuluu asiakkaalle trukilla tai vastaavalla.
Asiakas huomioi kääntöpaikan ja tien sopivuuden. Puoliperävaunu on 18-metriä pitkä, ja sen korkeus on 4metriä. Yhdistelmän paino jopa 60t.
Rahti perälaitatoimituksena
Rahti toteutetaan jakeluautolla, jossa on perälaitanostin.
Jakeluauto on normaali kuorma-auto, joten tilantarve ei ole yhtä suuri kuin rekkarahdissa. Jakeluautolla ei
voida toimittaa lavoja, joiden jokin mitta on isompi kuin 2300 mm. Tai lavan paino ylittää 1500 kg.
Paketti rahti
Pakettirahti toimitetaan Postin automaattiin tai palvelupisteeseen.
Paketin maksimi koko 35 kg, ja 120*60*60 cm.
Lisämaksulla kotiin toimitus mahdollinen.
Rahti nosturiautolla
Yli 2300 mm kokoisten lavojen kotiin toimitus niin, että asiakas ei pura itse kuormaa. Auton koko kuten
perälautatoimituksessa.
Rahti lähetillä
Rahti niin, että kuljettaja purkaa kuorman käsin. Toimitus joko pakettiautolla tai jakeluautolla.
Erikoispalvelu, joka sovitaan aina tapauskohtaisesti.
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