ECOBAT s.r.o., IČ : 26 72 59 67 , Soborská 1302, 160 00 Praha 6
kolektivní systém pro zpětný odběr přenosných baterií a akumulátorů

Dodací podmínky pro použité přenosné baterie a akumulátory
platné pro všechny smluvní partnery kolektivního systému ECOBAT

1)

Partner je povinen zajistit, aby použité baterie předávané provozovateli byly shromážděny pouze ve sběrném boxu
nebo ve shromažďovací nádobě dodané provozovatelem. Tyto boxy či nádoby musí být po celou dobu skladování
umístěny uvnitř budovy, minimálně však pod přístřeškem a zakryty dodaným víkem.

2)

Použité baterie mohou být vyjímečně připraveny k odvozu na paletách (například olověné gelové akumulátory) nebo
v původních obchodních obalech (v případě nabitých baterií určených k likvidaci nebo skartaci).

3)

Partner je povinen předávat použité baterie provozovateli

4)

•

bez příměsí nebezpečných odpadů,

•

bez nadměrného obsahu ostatních odpadů (povolená tolerance do 5%)

•

bez nadměrného obsahu neidentifikovatelných, zkorodovaných baterií (povolená tolerance do 5%)

•

v suchém stavu

•

odděleně od průmyslových nebo automobilových baterií.

Za závažné nedostatky předávaných použitých baterií jsou považovány tyto případy :
•

výskyt příměsí nebezpečných odpadů (například oleje, zdravotnické odpady, rozbité zářivky)

•

obsah neidentifikovatelných zkorodovaných baterií nad 5%

•

přítomnost vody či jiných kapalin

•

přítomnost jiných příměsí či odpadů, které nelze odstranit aniž by bylo ohroženo zdraví obsluhy třídicí linky nebo
aniž by došlo k poškození či konntaminaci třídicí linky.

5)

Partner je povinen před objednáním odvozu provést kontrolu stavu použitých baterií připravených k předání
provozovateli a zjištěné nedostatky na vlastní náklady odstranit.

6)

V případě pochybností o nezávadné kvalitě připravených použitých baterií je partner povinen tento stav ohlásit
provozovateli a zaslat provozovateli elektronickou poštou průkaznou fotodokumentaci.
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7)

Provozovatel je oprávněn za účelem ověření nezávadné kvality použitých baterií provést před odvozem baterií fyzickou
kontrolu jejich stavu prostřednictvím svého regionálního zástupce, a to do 7 pracovních dnů od přijetí objednávky
partnera.

8)

Provozovatel si vyhrazuje právo nepřevzít od partnera použité baterie vykazující závažné nedostatky.

9)

V případě zjištění závažných nedostatků při předávání a nakládce použitých baterií v provozovně partnera je zástupce
provozovatele oprávněn tyto baterie od partnera nepřevzít. V takovém případě má provozovatel nárok na úhradu
nákladů, které vynaložil na uskutečnění marné jízdy.

10) Provozovatel si dále vyhrazuje právo uplatnit vůči partnerovi reklamaci závažných nedostatků, které byly zjištěny až při
vyprazdňování shromažďovací nádoby v centrálním skladu baterií a které nebylo možné zjistit vizuální kontrolou při
přejímce použitých baterií v provozovně partnera. Provozovatel je povinen oznámit partnerovi reklamaci závažných
nedostatků nejdéle do 5 dnů od data odvozu použitých baterií z provozovny partnera a projednat s partnerem způsob
odstranění zjištěných závažných nedostatků. Partner je povinen přijmout jednu z následujících variant:
•

převezme použité baterie zpět z centrálního skladu na vlastní náklady nejpozději do 10 dnů

•

uhradí provozovateli vícenáklady na odstranění zjištěných závažných nedostatků

•

uhradí provozovateli náklady na odstranění předaných použitých baterií jako odpadu

Kontaktní údaje :

Provozní oddělení

Dispečink

Ing.Lenka Kvapilová

Lea Vlčková

tel. 233 332 788

tel : 721 651 056

E mail : lenka.kvapilova@ecobat.cz

E mail : dispecink@zpetny-odber.cz

Datum účinnosti od 15. 1. 2010

RNDr Petr Kratochvíl
jednatel společnosti

