PANDIPAKENDI ABC
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KASUTA ÕIGEID
TARVIKUID!

Eesti Pandipakend (edaspidi EPP) saadab pakendite
kogumiseks tarvikud, milleks on EPP logoga kilekotid või
konteinerid, nende sulgemiseks ettenähtud sulgurid ja
kleepsud. NB! Tarvikud on mõeldud ainult pandipakendite
kogumiseks.
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KONTROLLI
SAABUNUD
TARVIKUD!

Tarvikutega saabuvad kleepsud on pakitud ainult ühte
kasti, millele on kleebitud tähis „Selles kastis asuvad
kleepsud“. Kontrolli, et saabunud tarvikute kogus vastab
saatelehele trükitule. Veendu, et kleepsud on õige
kliendikoodiga. Tarvikute purunemisel palume sellest
koheselt teatada EPP klienditeenindust!
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HOIA
KORDA!

Laialipaisatud tarvikud võtavad laos ruumi ja lähevad
kaduma. Hoiustage / ladustage tarvikud
heaperemehelikult, mis hõlbustab ka tarvikute
inventuuri

SELLES KASTIS
ASUVAD
KLEEPSUD
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JÄLGI
PANDIMÄRKE!

Kõik pakendid pandimärgiga A, B, C, D saadetakse
EPPsse spetsiaalsetes EPP logoga kogumiskottides või
konteinerites. Klaaspudelid pandimärgiga
„D korduskasutatav“ ja „K korduskasutatav“
saadetakse tagasi joogitootjale spetsiaalsetes kastides.
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PANE KOTTI AINULT
PANDIPAKENDID

Kogumiskottidesse on keelatud panna prügi või pakendeid,
mis ei kuulu pandi alla.
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SORTEERI ÕIGESTI,
JÄLGI ÕISIKU
SUURUST!

10 cm õisik – klaaspakend väikeses kotis
10 cm õisik – pressitud ja pressimata plastik- ning
metallpakend suures kotis

Kilekotiga
EPPsse

Kastiga
tootjale
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ÄRA UNUSTA
KLEEBIST!

Kõik kotid ja konteinerid tuleb
sulgeda sulguriga, mille peale
tuleb kleepida kleeps. Ilma
kleepsuta kotti ja konteinerit ei
ole võimalik hiljem tuvastada ja
raha võib jääda saamata. Kleebis
tuleb panna sulgurile korralikult,
et välistada selle eemaldumist
transpordi käigus.

10

8

KONTROLLI
SAADETISI KOOS
AUTOJUHIGA!

Pakendikotid ja konteinerid tuleb koos autojuhiga materjali
tüüpide kaupa (klaas, metall, plastik) üle lugeda ja märkida
loendatud kogused saatelehele.
MARI POOD OÜ
HARJUMAA
17893

LAADI SAADETIS
VEOAUTOSSE KOOS
AUTOJUHIGA!
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Pakendikottide ja konteinerite laadimine veoautosse
toimub alati autojuhi ja taaratagastuspunkti töötaja koostöös.

AUTOJUHT VÕTAB
VASTU VAID
KORREKTSET
SAADETIST!

Autojuhil on õigus keelduda pakendikottide transpordist,
mis on:
●
●
●
●

valesti sorteeritud
ilma sulguri ja/või kleepsuta
pooltühjad
liialt täis ehk kilekotil
puudub nõutud õisik
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TÄIDA SAATELEHE
KÕIK VÄLJAD!

Saatelehel on kohustuslik täita kõik väljad.
KAUBA TRANSPORDI SAATELEHT NR.
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TELLI TRANSPORT
JA TARVIKUD EPP-st!

Transpordi või lisatarvikute tellimiseks helistage
EPP klienditeenindusse E-R 8.30 – 17.00 numbril 647 0010
või 516 1219. Öelge oma kliendinumber, täitunud
pakendikottide arv ning milliseid tarvikuid ja kui palju
juurde soovite. Elektrooniliselt saadetuna ootame tellimusi
aadressile info@eestipandipakend.ee

Eesti Pandipakendi
klienditeenindus

647 0010
Klienditeenindus (E-R 8.30-17.00)
tel 647 0010 või 516 1219
info@eestipandipakend.ee
www.eestipandipakend.ee

Taaraautomaadi puhastusvahendite tellimiseks või
tekkinud tõrgete kõrvaldamiseks helistage oma
automaadihaldajale numbril

