
 

  

KO REIKIA, KAD GALĖČIAU NAUDOTIS 

AUTOMATINIAIS VARTAIS? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

„TEESPORT“ 
AUTOMATINIŲ VARTŲ 
NAUDOJIMAS 

AR TURITE VBS PRISKYRIMĄ? 

Visi vieneto užsakymai turi būti susieti su sunkvežimio 

priskyrimu naudojantis Transporto priemonių 

užsakymo sistema (VBS). 

VBS yra interneto programa, pasiekiama bet kuriuo 

kompiuteriu ir mobiliuoju įrenginiu adresu:- 

 

https://vbs.pdports.co.uk 

 

 

 

AR TURITE GALIOJANČIAS TEISES? 

Norėdami patekti į terminalą vairuotojai turi turėti galiojančias vieningas HGV teises. 

Jei galiojančių vieningų HGV teisių neturite, „PD Ports“ svetainėje užpildykite formą, pasiekiamą kompiuteriu ir 

mobiliaisiais įrenginiais adresu: 

https://www.intasite.com/kiosk/pd-ports-teesport/  

Taip pat galite svetainėje patikrinti savo teisių statusą, jei abejojate jų galiojimu. 

 

AR TURITE VAIRUOTOJO LEIDIMĄ? 

Be galiojančių teisių, visi vairuotojai turi turėti vairuotojo 

leidimą, kaip parodyta iliustracijoje. 

Jį galima gauti „Teespot“ leidimų skyriuje.  

 

AR TURITE VIENETO UŽSAKYMĄ? 

Visi į „Teesport“ įeinantys subjektai turi turėti 

galiojantį užsakymą su galiojančiu vieneto ID Nr. 

Visi iš „Teesport“ išeinantys subjektai turi turėti 

galiojantį PIN leidimą ir atitinkamą patvirtinimą. 

Jei subjektai neturi tinkamo užsakymo ar leidimo, 

negalima priskirti sunkvežimio. 

 

 

 

https://vbs.pdports.co.uk/
https://www.intasite.com/kiosk/pd-ports-teesport/


 

  

KAIP NAUDOTIS AUTOMATINIAIS VARTAIS? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„TEESPORT“ 
AUTOMATINIŲ VARTŲ 
NAUDOJIMAS 

KUR VAIRUOTOJAI TURI VAŽIUOTI? 

Įeinantis srautas žaliai pažymėtu maršrutu patenka į 

terminalą.   

Vairuotojai turi važiuoti pro OCR portalą, paskui prie 

kiosko ir, gavę maršruto kvitą, įvažiuoja į terminalą. 

Išeinantis srautas mėlynai pažymėtu maršrutu išvyksta 

iš terminalo. 

Vairuotojai turi važiuoti pro OCR portalą, paskui prie 

kiosko ir, gavę EIR kvitą, išvažiuoja iš terminalo. 

Bet kokios negabaritinės transporto priemonės, pvz., 

autovežiai, įrangą ar negabaritinius krovinius 

gabenančios transporto priemonės, turi važiuoti 

plačiąja juosta ir negali bandyti įvažiuoti pro OCR 

portalą. 

 

KUR RASTI APTARNAVIMO TARNYBĄ? 

Aptarnavimo tarnybos pastatas pasiekiamas 

raudonai pažymėtu maršrutu.  Aptarnavimo 

tarnyba dirba visą parą ir yra pasiruošusi padėti 

vairuotojams. 

Vairuotojas turi pastatyti sunkvežimį paskirtoje 

teritorijoje, jei buvo nurodyta, ir eiti į vairuotojų 

priimamąjį pagalbos. 

KĄ DARYTI KILUS PROBLEMAI? 

Gali būti paprašyta išvykti iš terminalo, kad 

išspręstumėte užsakymo ar vieneto problemą.  Jei 

jūsų prašoma išvykti, sekite ženklus, nurodančius 

kryptį į Bran Sands sulaikymo teritoriją. 

KUR RASTI DAUGIAU INFORMACIJOS APIE TAI? 

Mūsų svetainėje yra DUK skyrius, kur pateikta informacija apie automatinius vartus, VBS, teises ir leidimus 

https://www.pdports.co.uk/gate-automation-frequently-asked-questions/ 
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