Proč hlídat přepravy nebezpečných věcí (ADR) poradcem?
Takhle radí firmě:

Vypracuje výroční zprávu, dokumenty a doklady,
vyškolí zaměstnance, zastoupí Vás ve správním řízení

Takhle radí dispečinku:

Výbava vozidel, informace pro řidiče, aktualizace
předpisů, společná nakládka

Ale nejdůležitější je, že poradí i Vašemu řidiči:
1) Zahájení konverzace s dotazem,
fotografií přepravních dokladů, nákladu

2) Odpověď a rada k aktuální
přepravě a situaci

Ohlídá, aby řidič měl vždy správně vyplněné doklady, označené zboží, správnou aktuální výbavu a
správně označenou dopravní jednotku

Kolik stojí porušení ADR?
Zdržení auta na cestě
(4h)
Plat řidiče (4h)
Kauce řidič + auto
Administrativní náklady
na správní řízení
Náklady na zastoupení a
přípravu nápravných
opatření
Vyrušení šéfa s rodinou
na sobotním výletu
Celkem

Kolik stojí ADR s námi*?

7 752,-

Počet řidičů ADR

920,-

Základní cena za
poradenství firmě
(/měsíc)
Cena 1 řidič ADR
(/měsíc)

51 680,17 400,19 000,?
̴ 96 752,-

Cena školení Osob
podílejících se na
přepravě
nebezpečných věcí

1-5

6-10

11-25

350,-

750,-

1500,-

150,-

125,-

99,-

1000,-

900,-

850,-

Nebo si nechte spočítat individuální nabídku!

A co když dojde ke kontrole provozovny? Ta je v ceně a doklady udělá taky.
*Uvedené ceny jsou bez DPH.

Spolupráce s námi se vyplatí!
E-mail: info@saqia.cz
Web: www.saqia.cz

telefon: +420 577 107 777
mobil: +420 737 259 335

• Navažte spojení mezi zaměstnanci a
bezpečnostním poradcem ADR
• Zároveň vyřešte požadavky § 23 zákona
č. 111/1994 Sb., o silniční přepravě
•
•

•

•
•

Dopravce je při přepravě nebezpečných věcí
povinen v souladu s Dohodou ADR
a) zajistit, aby v dopravní jednotce byly při
přepravě řádně a úplně vyplněné průvodní
doklady,
c) zajistit, aby přepravu prováděla pouze
osádka dopravní jednotky složená z držitelů
odpovídajících osvědčení
m) ustanovit bezpečnostního poradce pro
přepravu nebezpečných věcí
A mnoho dalších

• Pravidelně se setkávejte, vyměňujte
dokumenty, zkušenosti a rady
• Školení podle Dohody ADR
• Pomoc v případě kontroly v Česku i
zahraničí
A hlavně:
• Stálý online servis pro vedení, dispečink a Vaše řidiče!
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