Qadağan olunmuş malların daşınmasına dair təlimatı buradan yükləyə bilərsiniz
Kango Express rəsmi olaraq qadağan olunmuş malları, həmçinin təhlükəsizlik baxımından
daşımır. Siz bununla mütləq tanış olmalısınız ki, hansı səbəbə görə seçdiyiniz bu və ya digər
mal daşına bilməz.
Qadağan olunmuş mallar
Aşağıda göstərilmiş hər bir kateqoriyanın üzərinə tıklayın ki, qadağa və məhdudiyyət qoyulmuş
malların təxmini siyahisini görə biləsiniz. Biz çalışırıq ki, belə malların siyahisini mümkün qədər
ətraflı hazırlayaq. Amma hər halda, daşınması mümkün olmayan, xüsusən də təhlükəsizlik
kateqoriyadan sayılan malları tam olaraq sadalamaq mümkün deyil. Ona görə Quick Guide
funksiyasını rəhbər tutaraq, təhlükəli və zərərli mallar haqqında verilmiş qısa təlimatı hərtərəfli
öyrənməlisiniz.
Deyilənlərə əlavə olaraq, bu siyahi tam deyil və oraya bu və ya digər səbəblərə görə sizin
ölkənizə daşınmaya qadağan olan spesifik mallar daxil olunmamışdır. Belə bir halda bu tipli
malların ölkənizdə alınmasının imkanını yerli gömrük orqanları ilə dəqiqləşdirmək lazımdır.
Siqaret / Tütün məhsulları
•
•
•
•

siqaret
elektron siqaretləri üçün maye
siqarlar
tütün / tütün məhsulları

Hərbi avadanlıq
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Night vision goggles
Lock pickers
Optical scopes
Laser sites
Body armor
Handcuffs
Polygraph equipment
Items with hidden cameras
Aircraft parts
Surveillance and eavesdropping equipment
Any other ITAR regulated Item

Tez xarab olan məhsullar
•
•
•
•

Frozen items or that require refrigeration
Fresh/Living flowers, plants, trees, bushes
Perishable foods (e.g. fish, meat, dairy products, fruits, vegetables)
Items that may melt due to extreme temperatures in transit (such as chocolates)

Silah
•
•
•
•

Guns, including Revolvers, Rifles, Pistols, Starter pistols
Gun parts and components (scopes, sights, magazines, rails)
Bullets and other types of ammunition
Paintball guns and paintball equipment

•
•
•
•
•
•
•
•

Airsoft rifles
Offensive weapons such as mace, pepper spray, stun guns, tasers
Hand grenades
Brass knuckles
Martial arts weapons such as ninja stars
Knives and swords, including flick knives, kitchen knives, throwing knives
Bows including compound bows and crossbows
Imitation weapons including toy guns and toy grenades

Kart və masa oyunları
•
•
•
•

Gambling devices
Poker chips
Lottery tickets
Other prize tickets

Porno məhsulları
Adult toys
Pornographic magazines and videos
Items that promote terrorism, treason, racism, anti-Semitism, fascism, etcetera

•
•
•

Tərkibində spirt olan məhsullar
•
•
•

Beverages
Rubbing Alcohol
Nail polish and removers

Dərmanlar
•
•
•
•

Medications (medical or veterinary) that require a prescription
Illegal and controlled drugs and paraphernalia (including for marijuana)
Controlled or uncontrolled substances which are commonly used to manufacture other
controlled or illegal drugs
Unlicensed drugs including synthetic cannabis, herbal potpourri or bath salts

Digər məhsullar
•
•
•
•
•
•
•
•

Counterfeit goods or items that infringe on intellectual property rights (trademarks,
copyrights or patents)
Human or animal remains, including ashes
Packages/items that are leaking, damaged, wet or emitting an odor
Packages/items that contain sharp items that may cause damage to other packages or
people
Needles
Rare coins
Antiques
Government issued ID’s and uniforms

Valyuta
•
•
•
•

Cash (paper and coins)
Travelers checks, money orders, blank checks
Counterfeit or imitation money
Credit, debit or gift cards

Qiymətli metallar / daşlar
•
•

Bullion, gold and other precious metals
Loose precious stones

Xəz / dəri
•
•
•
•
•

Live animals
Real furs
Skins, including alligator
Tusks and ivory
Endangered species of wildlife and their by-products

Bitki / Kənd təsərrüfat məsulları
•
•
•
•

Animals
Seeds
Soil
Other agricultural products

Batareyalar / Mobil Telefonlar
•
•

Batareya/akumulyatorlar daşınmaya qadağandır
Mobil telefonlar Azərbaycana daşınmır

Təhlükəli / Yanan (alışan) məhsullar
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Perfume/Cologne
Aerosol/Spray Cans (hairspray, bug spray, shaving cream)
Lighters
Nail Polish and Remove
Paint
Hair growth formula
Paints and Varnishes
Oils
SEE OUR QUICK GUIDE FOR A MORE DETAILED LIST

Daşınmaya qadağan olan mallar anbarımıza çatdırılıb
Biz anbarımıza daxil olmuş hər bir bağlamanı yoxlayırıq. Əgər bağlamada qadağan mallar aşkar
olunarsa, o halda siz bizdən elektron ünvanınıza bildiriş alacaqsınız ki, hansı səbəbə görə
malınız göndərilmir. Göndərişin imkanı üçün bizə lazımi informasiya təqdim edə bilmədiyiniz
halda, aşağıda göstərilmiş variantlardan birini seçə bilərsiniz:
•
•

•
•

malın satıcıya qaytarılması (müştərinin hesabına)
malın başqa fiziki ünvana göndərilməsi (ABŞ və ya Böyük Britaniyaya - bağlama hansı
anbara daxil olmasından asılı olaraq) - müştərinin hesabına. Nəzərə alın ki, Kango
Express bağlamalrı başqa daşınma şirkətlərin ünvanlarına göndərmir
Maldan imtina etmək
Əgər bağlamada qeyri-leqal preparatlar, ya da narkotik maddələr aşkarlanarsa, bunlar
baxılmaq üçün yerli hüquq-mühafizə orqanlarına təhvil veriləcəkdir.

