HORECA ETTEVÕTJA
VÕI KAUPLUSE ABC
LIITUMINE

ARVELDAMINE

1) Palume lepingut sõlmima asudes kontrollida
esmalt ettevõtte registreeringut majandustegevuse registris vastava
tegevusvaldkonna
ettevõtjana. Jaemüüja
leping sõlmitakse pandipakendites jooke müüva
kauplusega või majutusvõi
toitlustusteenuse
pakkujaga.

Eesti Pandipakend (edaspidi EPP) koostab hiljemalt kuu 7. kuupäevaks arve/aruande
möödunud kuul tagastatud pakendite kohta. Tagatisraha ülekanded tehakse iga kuu
25. kuupäeval. Näiteks kui aruandekuu on aprill, siis arve/aruanne koostataks 7. maiks
ja raha makstakse 25. maiks.

2) Teenusega liitumiseks palume täita ning
digiallkirjastada lepingu
pealisleht ja lisa 4. Tüüptingimusi ja teisi lisasid
ei ole vaja allkirjastada,
küll aga on need lepingu
lahutamatud osad.
3) Teenus on tellijale
tasuta seni kui järgitakse
lepingus kokkulepitut.

TARVIKUD
Tarvikud on EPP poolt tellijale pandipakendite kogumiseks antud vahendid. Nende
mittesihipärasel kasutamisel või kaotamisel küsib EPP tarvikute eest tasu vastavalt
hinnakirjale. EPP jälgib reaalajas infosüsteemi kaudu tarvikute kliendipõhist saldot. Sellest
tulenevalt ei tohi tarvikuid näiteks ühest filiaalist teise viia.
Praak tarvikud tuleb tagastada. Vedaja saatelehel on märkuste lahter, kuhu tuleb kirjutada
info tagasi saadetavate tarvikute kohta ja need asendatakse uutega. Saadetisele kirjuta
peale ettevõtte nimi ja kliendikood

SORTEERIMINE
• Pressimata metallist ja plastist pandipakendid sorteeritakse ühte kotti kokku
segamini. Taaraautomaadi poolt kokku
pressitud metall- ja plastpakendid tuleb
sorteerida eraldi kottidesse.
• Klaaspudeli pandimärgiga „K-korduskasutatav“ palume saata tootjatele.
• Täida kogumiskott pakenditega nii, et pärast
selle sulgemist jääks kotile 10 cm õisik, millest
on mugav kinni haarata. Konteineri palume täita nii, et selle ülemisest servast jääks vaba ruumi ainult paari cm jagu.
• Sulge kott või konteiner sulguriga ja kleebi
sellele ettevõtte nimega kleebis. Ilma kleebiseta kogumisvahendit ei saa hiljem saatjaga
seostada ja ettevõttel jääb pandiraha saamata.

TELLIMINE
Tellimusi palume esmajärjekorras
teha elektrooniliselt aadressile:
tellimus@eestipandipakend.ee
Tellimust esitades kirjuta e-kirjas:

• Sulgur – kinnitusvahend koti või
konteineri sulgemiseks.
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• Kleebis – kleebitakse sulguri peale,
sellele on trükitud kliendi andmed ja
unikaalse seerianumbriga vöötkood.

	
2 täitunud kottide ja/või konteinerite arv

• Kogumiskott – kotti kogutakse pressimata metallist ja plastist pakendid
segamini; automaadis kokku pressitud
metall- ja plastpakendid tuleb koguda
eraldi (L:910 x K:1500 mm).
• Kotihoidik – metallist raam kogumiskoti
avatud kujul riputamiseks (L:500 x
K:1000 x S:45 mm).
• Suur konteiner – 660 L, mahutab u
650 klaaspudelit pandimärgiga „D“.
• Väike konteiner –240 L, mahutab u
250 klaaspudelit pandimärgiga „D“.

	kas ja milliseid tarvikuid ning kui palju
3 juurde soovite
Tellimuse täitmine toimub kuni viie tööpäeva
jooksul või vastavalt veograafikule. Äraveo
miinimum koguseks on viis täis kotti või üks
täis konteiner.
Kottide ja konteinerite laadimine veoautosse
toimub alati autojuhi ja tellija koostöös.
Üleantav kaup loendatakse ja tulemus
märgitakse transpordi saatelehele, mille
õigsust kinnitavad osapooled saatelehel
oma allkirjaga.
Seda kuidas pakendeid Eesti Pandipakendile
tagastada loe siit.

