AUTOMAATTIPALAUTUSOHJE
TÖLKIT / MUOVIPULLOT
Kuittaa palautusautomaatti aina, kun otat täyden kuljetusyksikön pois automaatista.
Lajittele tölkit ja muovipullot erikseen
Palauta kaikki tölkit, myös pantittomat. Palauta ainoastaan Palpan panttimerkillä varustetut muovipullot.
Palauta Palpa-laatikossa tai automaattisäkissä
Automaatin vastaanottaman juomapakkauksen tiedot tallentuvat automaatin muistiin riippumatta siitä, lajitteleeko
automaatti juomapakkauksen pöydälle vai säiliöön. Laatikossa tai automaattisäkissä saa olla sekä
puristettuja ja puristamattomia tölkkejä tai muovipulloja.
Palpa-laatikko

Kasaa ja teippaa laatikko siinä olevan ohjeen mukaan. Täytä laatikko kokonaan automaatin
lajittelijalla. Teippaa kansi ja liimaa Palpan tunnistetarra laatikon pitkälle sivulle. Käytä laatikon
alla EUR-lavaa.
Automaattisäkki (sininen painatus)

Automaattisäkkejä on kahta kokoa: automaattisäkki ja isompi 1/2 EUR –säkki.
Jätä sulkimen ja säkin reunan väliin noin 30 cm. Liimaa sulkimeen Palpan tunnistetarra.
Suljinta ei voi avata uudelleen.

LASIPULLOT
Kuittaa automaatti aina, kun otat täyden kuljetusyksikön pois automaatista.
Palauta lasipullot ehjinä ja tyhjinä lasiastiassa
Astioita on kahta kokoa: iso astia (600 L, pantti 150 € alv 24 %) ja pieni astia
(240 L, pantti 80 € alv 24 %).
Kiinnitä tunnistetarra astiaan tai sulkimeen
Liimaa tunnistetarra astian kaulukseen (astia 600 L) tai kannen kahvassa olevaan sulkimeen (astia 240 L).
Huolehdithan, ettei astiassa ole edellisen käyttäjän lukukelpoista tunnistetarraa.
Poista ylimääräiset tarrat tai tee ne lukukelvottomiksi vetämällä vinoviivat viivakoodien yli.

HUOM! Palautuksiin ei saa laittaa roskia tai muita epäpuhtauksia.
Mikäli palautus on tehty ohjeen vastaisesti, on Palpalla oikeus sanktioida palautuspistettä ohjeen
noudattamatta jättämisestä. Juomatoimittajalla on oikeus kieltäytyä vastaanottamasta ohjeen
vastaisesti pakattuja kuljetusyksiköitä.

LOGISTIIKKA JA PAKKAUSTARVIKKEET
Juomatoimittaja (suurimmat panimot, keskusliikkeet ja tukut) noutaa laatikot, säkit ja täydet astiat juomatoimituksen
yhteydessä. Kuljettaja lukee tarrojen viivakoodit ja toimittaa kuljetusyksiköt käsittelylaitokselle.
Tilaa lisäastiat sekä ylimääräisten ja rikkinäisten astioiden nouto juomatoimittajalta. Merkitse palautettavat astiat Palpan
tunnistetarralla. Juomatoimittaja veloittaa ja hyvittää astiapantin toimituksen/noudon yhteydessä.
Tilaa tunnistetarrat osoitteesta extra.palpa.fi tai asiakaspalvelu@palpa.fi. Tilaa muut pakkaustarvikkeet juomatoimittajilta,
keskusliikkeiltä tai muilta tarviketoimittajilta. Yhteystiedot: Pakkaustarvikkeiden tilausohje.
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