Packing List
Kê khai hàng gửi:

MY WAY CARGO SERVICE
Billbrookdeich 166 DE-22113 HAMBURG GERMANY
Tel. +49 40 209 34 998 cargo@myway-hamburg.com

Invoice & Security Declaration

Consigner Details / Người gửi:

Consignee Details / Người nhận:

Tên người gửi hàng

Name Receiver's

Name Sender's

Name Receiver's

Address / Địa Chỉ

Địa chỉ người gửi hàng

Address / Địa Chỉ

Name Sender's

Postcode
Telephone Number
Mobile Number
Email Address
Date of Departure

Tên người nhận hàng
Địa chỉ người nhận hàng

Postcode

Số điện thoại
Số di động
eMail (nếu có)
Ngày gửi hàng

Telephone Number
Mobile Number
Email Address
Passport Number

Số điện thoại di động người nhận hàng
eMail người nhận nếu có
Số CMNN hay hộ chiếu người nhận nếu có

List of Contents / Tên hàng hoá:

Value / Trị Giá

List of Contents Tên Hàng Hoá: (continued...)

Value / Trị GIá:

Danh mục hàng hoá:

Trị Giá

Danh mục hàng hoá tiếp theo

Trị Giá

Sub-total:

Tổng giá

Total:

Tổng giá tất cả

Conditions
1. All goods were personally packed by me and have been in my constant possession since packing.
2. No goods have been added to the consignment by any other person, nor are any goods being carried on behalf of any other person.
3. I have declared all ELECTRICAL ITEMS on the packing list.
4. My consignment contains no hazardous goods (see below information), nor any explosives/corrosives/firearms of any description.
5. I am aware that any false statement may render me liable to prosecution under the terms of the Aviation and Maritime Security Act 1990.
6. I hereby declare that the above information is true and correct.
7. confirm that we have read and agreed to the Terms and Conditions with regards to the shipment of my effects.

PRINT NAME

TÊN VIẾT HOA

Tên người gửi viết hoa

THERE ARE NO HAZARDOUS GOODS CONTAINED IN THIS SHIPMENT, TÔI KHÔNG
CÓ HÀNG NGUY HIỂM TRONG BƯU KIỆN / ENTER "X" IN BOX

q

Any shipment containing undeclared dangerous goods (eg personal effects found to contain aerosols, perfume gas lighters, bleach etc) will attract a fine of
€100. If you are unsure please call 040 209 34 998. Bất kỳ lô hàng nào có hàng nguy hiểm không được công bố (ví dụ như các vật dụng cá nhân phát hiện có chứa bình xịt, bật lửa gas,
thuốc tẩy vv) sẽ bị phạt 100€. Nếu bạn không chắc chắn hãy gọi 040 209 34 998. Đây là quy định của hàng không, mong quý khách thực hiện để không phát sinh thêm chi phí.

Wie soll die Sendung Verpackt sein?
Verpackung und Markierung
Bitte beachten Sie, dass die Verpackung in einer für den Lufttransport geeigneten Verpackung zu erfolgen hat, hier empfehlen wir Collico, feste Kartons,
verschließbare Kunststoff- oder Metallboxen oder ähnliches. Beim Einsatz dieser bitten wir um Ihr Verständnis, dass eventuelle Schäden an den Kisten nicht
erstattet werden können, da diese als Transportverpackung angesehen werden!
Für die transportsichere Verpackung sind Sie verantwortlich.
Alle Packstücke müssen gut leserlich mit Absender und Empfänger, den kompletten Adressen, sowie Telefonnummern gekennzeichnet sein. Achten Sie
unbedingt darauf, dass die Beschriftung gut befestigt wird und nicht abfallen kann.
Làm thế nào chương trình nên được đóng gói?
Đóng gói và dán nhãn
Xin lưu ý rằng những bao bì có được trong một hình thức thích hợp cho gói vận chuyển hàng không, ở đây chúng tôi khuyên
Collico, hộp rắn, nhựa hoặc kim loại hộp bịt kín hoặc tương tự. Khi những chúng tôi yêu cầu cho sự hiểu biết của bạn rằng
bất kỳ thiệt hại cho các hộp không thể được hoàn trả, kể từ khi họ được coi là bao bì vận chuyển!
Đối với bao bì vận chuyển an toàn Bạn chịu trách nhiệm.
Tất cả các gói phải được đánh dấu ghi một cách dễ với người gửi và người nhận, địa chỉ đầy đủ và số điện thoại được đánh
dấu. Hãy đảm bảo rằng các nhãn được gắn chặt một cách an toàn và không thể rơi ra.

NO

Dangerous Goods
on aircraft

These substances can be extremely
dangerous on aircraft.
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Der Inhalt der Sendung
Verbotene Gegenstände:
Bitte beachten Sie, dass aufgrund der DGR (Dangerous Goods Regulations) folgende Gegenstände nicht befördert werden dürfen:
Flüssigkeiten aller Art, Atemgeräte, Lithium-Batterien oder Akkus, Brennstoffe, brennbare Gase, Campingausrüstung, Chemikalien, Druckgasbehälter und
Druckgasbetriebene Gegenstände (z.B. Schwimmwesten und Luftmatratzen), Fackeln, Kühlschränke. Kosmetika und Parfüm,
Reinigungsmittel, Streichhölzer und Feuerzeuge, Thermometer mit Quecksilber, Magnetisches Material (z.B. Lautsprecher), Medikamente, Waffen (inkl.
Messer), Munition, Lacke Farben Verdünner.
Wir empfehlen ebenfalls nicht die Mitnahme von:
Elektrischen Geräten und Datenträgern, da diese durch die Röntgenuntersuchung beschädigt werden können, sollten diese trotzdem von Ihnen
eingepackt werden und durch die Röntgenuntersuchung beschädigt, wird keine Haftung übernommen.
Aufgrund von Landesspezifischen Zollvorschriften ist der Transport von Lebensmitteln, pornografischen Darstellungen, Medikamenten, Pflanzen und
Tieren, Tabak, Spirituosen, Drogen und Rauschmittel untersagt.
Sicherheitshalber sollten Sie ebenfalls auf Schmuck- und Wertgegenstände sowie Dokumente (Urkunden, Wertbriefe, persönliche Untertagen) verzichten.
Diese Gegenstände sollten Sie in Ihrem Handgepäck mitführen.
Nội dung của lô hàng mặt hàng bị cấm:
Xin lưu ý rằng do sự DGR (hàng hóa nguy hiểm quy định) các mục sau đây sẽ không được vận chuyển:
Tất cả các loại chất lỏng, hệ thống hô hấp, pin lithium, nhiên liệu, khí dễ cháy, thiết bị cắm trại, hóa chất, chứa khí nén và khí khai thác đối tượng áp (ví
dụ, áo phao và nệm không khí), ngọn đuốc, tủ lạnh. Mỹ phẩm và nước hoa,
Bột giặt, diêm và bật lửa, nhiệt kế, thủy ngân, vật liệu từ tính (ví dụ, loa), ma túy, (Đường kính incl.) Vũ khí, đạn dược, chất pha loãng sơn màu.
Chúng tôi cũng không khuyên bạn nên mang theo:
thiết bị và phương tiện truyền thông điện, vì chúng có thể bị hư hỏng do việc kiểm tra X-ray nên đây vẫn được đóng gói bởi bạn và hư hỏng do việc kiểm
tra X-ray, không chịu trách nhiệm được giả định.
Do các quy định hải quan quốc gia cụ thể của việc vận chuyển thức ăn, khiêu dâm, ma túy, thực vật và động vật, thuốc lá, rượu, ma túy và các chất say đều
bị cấm.
Vì sự an toàn của bạn cũng nên đi mà không có đồ trang sức và vật có giá trị và các văn bản (giấy chứng nhận, thư bảo hiểm, cá nhân Untertagen). Các
mục này bạn nên mang theo trong hành lý xách tay của bạn.

