
CC Pool

Mi az a CC Pool?
A CC Containershez tartozó CC Pool-rendszer egy 
olyan bérleti megoldás, amely tartalmazza a javítást 
és a karbantartást is.
A felhasználók a CC-től rendelik meg az 
alaposzlopokat és a polcokat, ezt követően 
szabadon cserélhetnek CC-elemeket a 
beszállítóikkal és/vagy ügyfeleikkel.

Ha bármelyik alaposzlop vagy polc sérült, akkor 
a javítási és karbantartási szerződés értelmében 
elvihetik egy CC-raktárba és kicserélhetik azokat ép 
elemekre. Kétféle bérleti modellünk van: Hosszú távú 
bérlés (HTB) és rövid távú bérlés (RTB). 

A Poolban történő részvétel előnyökkel jár 
A pool-rendszer résztvevőjeként nem kell foglalkoznia a szállítási elemek karbantartásával 
vagy javításával, és nem kell olyan elemeket sem tárolnia, amelyekre nincs szüksége. A 
termékeket újracsomagolás nélkül szállíthatja, és a folyamat végén nincs hulladék sem.

 •  Szabványosított: könnyű tervezés és cserék a partnerek között
 • Megosztás: nincs újracsomagolás, nincs probléma a tulajdonjoggal kapcsolatban
 • Fenntartható: újrafelhasználható, nincs hulladék 

A CC funkcionális szállítási termékeket biztosít minden raktárban
A CC Pool résztvevőjeként egész Európában hozzáférhet a CC raktárhálózatához. A 
CC fenntartja saját raktárhelyeit, és az ágazat többi szereplőjével együttműködve a 
lehető legtöbb területet fedjük le a könnyen elérhető telephelyekkel. A CC Containers 
elérhetőségét a hálózat egészében kezeljük, és gondoskodunk a javításokról is. Ha sérült 
elemeket ad le egy cserehelyen, azonnal kap egy ép elemet cserébe.

A CC a következőkről gondoskodik:
 • A raktárhálózat fenntartása egész Európában
 • A szállítási elemek minőségének és elérhetőségének kezelése
 • A szállítási elemek gyors javítása



A Container Centralen örömmel venné, ha részt venne a 
CC Pool-rendszerben.
Ha szeretne részt venni a CC Pool-rendszerben, akkor regisztráljon CC-bázishelyet a CC 
Pool rendszerében egy 6 eurós licencdíjért, amint a bázishely megfelel a CC technikai 
követelményeinek. Egy további évi 4,42 eurós pool-rendszerdíjat számítunk fel, de a 
bázishelyekre is annyi polcot regisztrálhat, amennyire szüksége van.

A CC öt polc regisztrációját javasolja bázishelyenként. 2109-ben a polcok CC Pool-
rendszerben történő bevezetése költségmentes, így csak a polconként fizetendő, évi 0,98 
euró összegű polcokra vonatkozó pool-rendszerdíjat kell kifizetnie. Emellett a polcok CC 
Pool-rendszerbe történő bevezetése segít növelni a polckvótáját is. További részletekért 
kérjük, hogy lépjen kapcsolatba a Container Centralennel. 

Minőségi követelmények* a tárolók CC Pool-rendszerbe történő 
regisztrálásához:
1. Az alap súlya: 15-23 kg 
2. A beálló kerekek oldalán lévő, elülső felszerelésű horog 
3. Méretek: 1350 mm x 565 mm 
 
*abban az esetben, ha a tároló nem felel meg a fenti paramétereknek, a speciális díj nettó 30 euró lesz a selejtezéshez.
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Kérjük, vegye figyelembe, hogy magyar nyelven nem tudunk teljes körű támogatást nyújtani. 
Mindent megteszünk, hogy segítséget nyújtsunk angol, német, lengyel, holland, francia, 
spanyol, olasz vagy dán nyelven.

Tárolók CC-fémlemezzel

Tárolók CC-fémlemez nélkül


