INSTRUKTION FÖR AUTOMATRETUR
BURKAR / PLASTFLASKOR
Bekräfta ändringen varje gång du tar ut en hel transportenhet ur maskinen.
Sortera burkar och plastflaskor separat

Returnera alla burkar, också pantlösa. Returnera endast plastflaskor med Palpas pantmärke.
Returnera i Palpa-låda eller automatsäck (blått tryck)

Informationen på dryckesförpackningen som mottas av returautomaten lagras i automatens minne,
oavsett om automaten sorterar dryckesförpackningen till ett bord eller en behållare. Palpa-lådor och
automatsäckar får innehålla både hopklämda och intakta förpackningar (burkar eller plastflaskor).
Palpa-låda

Sammanställa och tejpa lådan enligt anvisningen som finns på lådan. Lådan skall fyllas
helt av returautomatens sorterare. Tejpa locket och klistra en Palpa etikett fast
på avsett ställe på ena långsidan vid byte. Använd EUR-pall under lådan.
Automatsäck (blått tryck)

Det finns en automatsäck och en större ½ EUR säck.
Lämna ca. 30 cm mellan spännbandet och säckens kant.
Klistra fast en Palpa etikett på spännbandet. Spännbandet kan inte öppnas igen.

GLASFLASKOR
Bekräfta ändringen varje gång du tar ut en hel transportenhet ur maskinen.
Returnera glasflaskorna tomma och intakta i glasbehållaren

Behållarna finns i två storlekar: en stor behållare (600 L, 150 € inkl. moms
24 %) och en liten behållare (240 L, 80 € inkl. moms 24 %).
Klistra en Palpa etikett till behållaren eller på spännbandet

Klistra Palpa-etiketten på metallkragen i den stora behållaren (600 L) eller på
spännbandet som är fast vid bakdelens handtag i den mindre behållaren (240 L).
Se till att behållaren inte har flera läsbara etiketter kvar från tidigare användare.
Avlägsna dem eller gör streckkoden oläsbar genom att dra en linje över koden.
NOTERA! Inga skräp eller andra föroreningar får läggas till returen.

Om returen är gjord i strid med instruktion, har Palpa rätt till att sanktionera returstället.
Dryckesleverantören har rätt att vägra att ta emot en returenhet som inte är packad enligt
Palpas instruktion.
Logistik och returförpackningar

Dryckesleverantören avhämtar fulla returenheterna i samband med dryckesleveransen. Leverantören avläser
Palpa etiketten och levererar dem vidare till efterbehandling.
Beställa ytterligare behållare och en avhämtning för oanvändbara och söndriga behållare från
dryckesleverantören. Markera de behållare som ska returneras med en Palpa etikett. Leverantören krediterar
och debiterar behållarens pant i samband med leverans/avhämtning.
Beställa etiketter från extra.palpa.fi eller asiakaspalvelu@palpa.fi. Andra returförpackningar beställs från
dryckesleverantörerna, centralaffärerna eller andra företag som säljer dem. Detaljerade instruktioner för
beställning kan hittas på Instruktion för beställning av returförpackningar.
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