
 

  

CO JEST POTRZEBNE DO KORZYSTANIA 

Z AUTOGATE? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

KORZYSTANIE 
Z AUTOMATYCZNEJ 
BRAMKI TEESPORT 

CZY MASZ REZERWACJĘ VBS? 

Wszystkie rezerwacje jednostek muszą być powiązane 

z pojazdem; pojazdy rejestruje się w systemie Vehicle 

Booking System (VBS) 

VBS to aplikacja internetowa dostępna na komputer lub 

urządzenia mobilne:- 

 

https://vbs.pdports.co.uk 

 

 

 

CZY MASZ WAŻNE WYWOŁANIE UNITISED HGV INDUCTION? 

Aby wjechać na teren terminala, należy mieć ważne wywołanie Unitised HGV Induction. 

Jeśli nie masz ważnego wywołania Unitised HGV Induction, musisz wypełnić formularz na stronie PD Ports 

(dostępnej na komputer lub urządzenia mobilne): 

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

Na stronie tej można również sprawdzić ważność wywołania. 

 

CZY MASZ KARTĘ DOSTĘPU DLA KIEROWCY? 

Wszyscy kierowcy posiadający ważne wywołanie muszą 

mieć kartę dostępu Driver Access Control Card (jak na 

zdjęciu). 

Można ją odebrać w biurze przepustek (Pass Office) 

w Teesport.  

 

CZY MASZ REZERWACJĘ JEDNOSTKI? 

Wszystkie jednostki wchodzące przetwarzane przez 

Teesport muszą mieć ważną rezerwację 

i identyfikator (ID). 

Wszystkie jednostki wychodzące przetwarzane przez 

Teesport muszą być potwierdzone kodem PIN i muszą 

być po odprawie celnej. 

Bez rezerwacji i potwierdzenia odprawy nie można 

zarejestrować pojazdu odbierającego jednostkę. 

 

 

 

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


 

  

JAK KORZYSTAĆ Z AUTOMATYCZNEJ 

BRAMKI? 
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W KTÓRĄ STRONĘ JECHAĆ? 

Pojazdy wjeżdżające na teren terminala muszą jechać 

zieloną trasą.   

Należy przejechać przez bramę OCR, a następnie 

podjechać do kiosku, w którym odbiera się bilet wjazdu na 

terminal. 

Pojazdy wyjeżdżające z terenu terminala muszą jechać 

niebieską trasą. 

Należy przejechać przez bramę OCR, a następnie 

podjechać do kiosku, w którym odbiera się bilet wyjazdu 

z terminala (EIR). 

Pojazdy wielkogabarytowe, takie jak lawety i pojazdy 

przewożące ładunki do budowy zakładów lub projektów, 

powinny korzystać ze specjalnego szerokiego pasa i NIE 

POWINNY próbować wjeżdżać przez bramę OCR. 

 GDZIE ZNAJDUJE SIĘ PUNKT OBSŁUGI? 

Budynek punktu obsługi (Servicedesk) znajduje się na 

czerwonej trasie.  Punkt jest czynny całą dobę, aby 

udzielać pomocy kierowcom. 

Kierowcy muszą zaparkować w wyznaczonym miejscu, 

jeśli zostaną tak poinstruowani, a następnie przejść do 

recepcji, aby uzyskać pomoc. 

CO ROBIĆ W RAZIE PROBLEMÓW? 

W celu rozwiązania problemu z rezerwacją lub jednostką 

może być konieczne opuszczenie terminala.  W takim 

przypadku należy jechać zgodnie z oznakowaniem na 

teren postoju w Bran Sands. 

GDZIE MOGĘ UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI? 

W naszej witrynie internetowej można znaleźć odpowiedzi na często zadawane pytania (FAQ) dotyczące bramki 

automatycznej, systemu VBS, wywołań i kart dostępu. 

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