
             Brenntag CR s.r.o.       Telefon: +420 283 096 111             Bankovní spojení: 

             Mezi Úvozy 1850       Fax:        +420 281 920 839, 281 92 0837             Raiffeisenbank a.s., č.ú.: 1001044253/5500  
             CZ-193 00  Praha 9       E-mail:    office@brenntag.cz 
             DIČ: CZ49613464 

 
Společnost je zapsána v OR vedeném u Městského soudu v Praze – odd.C, vložka 20937 

 
 

  

 

 

             Brenntag CR s.r.o.       Telefon: +420 283 096 111             Bankovní spojení: 

             Mezi Úvozy 1850       Fax:        +420 281 920 839, 281 92 0837             Raiffeisenbank a.s., č.ú.: 1001044253/5500  
             CZ-193 00  Praha 9       E-mail:    office@brenntag.cz 
             DIČ: CZ49613464 

 
Společnost je zapsána v OR vedeném u Městského soudu v Praze – odd.C, vložka 20937 

 
 

  

 

 

 

 
 

  
Vážení obchodní partneři, 
 
vzhledem k systému plánovaní vykládek na pracovištích Brenntag (tzv. door management 
nebo time-slot planning) Vás žádáme o kontaktování příslušného pracovníka firmy Brenntag, 
který vystavil předmětnou nákupní objednávku a se kterým dojde k naplánování přesného 
termínu vykládky. 
 
Pro naplánování vykládky je třeba poskytnout následující informace: 

• číslo objednávky Brenntag CR; 

• název zboží a množství; 

• očekávané datum a čas vykládky; 

• kontaktní osobu dodavatele s příslušnými údaji; 

• řidič musí být pro příjem vybaven dodacím listem (CMR) a příslušným atestem. 
 
Pracovní doba pro příjem v Praze: 

• baleného zboží je od 8:00 do 14:00 s přestávkami 9:00 – 9:20 a 12:00 – 12:40; 

• volně loženého zboží (silniční cisterny) je od 6:30 do 12:00. 

Pracovní doba pro příjem v Chropyni: 

• baleného zboží je od 9:20 do 14:00 s přestávkou 12:00 – 12:40; 

• volně loženého zboží (silniční cisterny) je od 6:30 do 12:00. 

Případné dojezdy před a po termínu: 

• nákladní auto, které přijede k vykládce před dohodnutým termínem, bude 
přeplánováno na nejbližší volný termín, nejpozději však na původní termín; 

• nákladní auto, které přijede po dohodnutém termínu, bude přeplánováno na nejbližší 
volný termín, přičemž to může být až na další pracovní den; 

• nákladní auto bez plánované vykládky bude muset vyčkat na nejbližší volný termín. 
 

Jsme připraveni zodpovědět Vaše případné dotazy. 
Děkujeme za pochopení a těšíme se na další spolupráci. 
 
S pozdravem  

 
Ing. Petr Kykal 
Provozní ředitel 


