POKYNY K OBJEDNÁVCE ODVOZU BATERIÍ – ECOBAT
Odvoz boxu s bateriemi se objednává v případě, že je box zcela naplněn = 23 kg baterií. Poloprázdné
boxy nebudou hodnoceny plným počtem bodů (= 5 bodů / 1 kg), ale následujícím způsobem: box o
hmotnosti 12 – 19 kg získá 4 body / 1 kg a boxy o hmotnosti nižší než 12 kg budou hodnoceny
POUZE 2 body / 1 kg.
Postup při objednávce odvozu baterií:
1. Přihlaste se pod přihlašovacím jménem (= IČ Vaší školy) a heslem na www.recyklohrani.cz.
2. V pravém dolním rohu stránky zvolte „Odvoz baterií – Ecobat“.

3. Řádně vyplňte a odešlete objednávkový formulář na odvoz baterií.

Nezapomeňte uvést typ boxu, který
požadujete odvézt a vyměnit, příp.
jiné podstatné údaje

4. Naplněný box je třeba označit transportním štítkem. Štítky fungují takto:
a) Pokud si box pouze objednáváte (žádný nemáte a chcete jej jen doručit), box bude mít na
sobě pouze doručovací štítek, ale uvnitř boxu žádný náhradní štítek nebude.
b) b. Pokud si box objednáváte na výměnu za plný, který máte ve škole, v novém boxu bude
umístěný štítek. Ten je třeba nalepit na plný box, který budeme odvážet z Vaší školy.
Nemusíte na lístek vyplňovat zpáteční adresu, vše je předvyplněno.
c) Pokud si box, který máte ve škole, přejete pouze odvézt bez náhrady za prázdný,
nepotřebujete žádný štítek. Štítek pro tento box bude mít připraven přímo řidič DPD.

Zpáteční štítek na boxy vypadá takto:

Potvrzení, které slouží pouze pro Vás:

5. Po odeslání objednávky Vám přijde potvrzující e-mail a svoz bude realizován do 7 pracovních
dnů. Pro box s bateriemi si přijede dopravce společnosti DPD – důrazně upozorňujeme školy,
aby nevydávaly boxy jinému dopravci. Ohrožují se tím ztrátou boxu a tím také bodů do
Recyklohraní.
6. Body budou připsány do 14 pracovních dnů od data svezení boxu.

Kontaktní údaje:
adresa: Recyklohraní, o.p.s., Soborská 1302/8, 160 00 Praha 6
e-mail: info@recyklohrani.cz
telefon: 739 280 887

