Ako objednať nový zberný box na použité
tonery a cartrigde a ich odvoz cez web
stránku www.recyklohry.sk ?
Formulár na objednanie nového zberného boxu na použité tonery a cartridge, na odvoz plného boxu,
poprípade výmenu plného za prázdny box je prístupný na web stránke www.recyklohry.sk od začiatku
septembra do začiatku júna (presný termín ukončenia objednávok bude upresnený počas školského
roka).
Za odovzdané tonery a cartridge sa prideľujú body nasledovne:
- ak je toner, cartridge repasovateľný (ak sa dá znova naplniť) za každý kus získa škola 5 bodov
- ak toner nie je repasovateľný škola nezíska žiadne body
V rámci efektívneho a k životnému prostrediu čo najšetrnejšieho (množstvo emisií) zvážania odpadu
Vás prosím, aby ste objednávku na odvoz zadávali až po tom, ako budete mať zberný box naplnený až
po rysku s označením „Až tu som plný“ na zadnej strane zberného boxu. Pri nedodržaní tohto pravidla
a objednaní odvozu poloprázdneho zberného boxu má spoločnosť Cart4future právo odmietnuť
zaslanie nových zberných boxov na danú školu.
Postup ako objednať odvoz plného a dovoz prázdneho zberného boxu:

1. Prihláste sa na profil Vašej školy pomocou IČO
a hesla. Ak ste heslo zabudli, prosím obráťte sa na
nás (info@recyklohry.sk), radi Vám vygenerujeme
nové heslo.

2. Po prihlásení, kliknite vpravo dole na stránke
na formulár
„Odvoz tonerov a cartridgí, zberný box“

3. Vo formulári vyberte zberné miesto, z ktorého chcete odvoz objednať / na ktoré chcete
priviesť zberný box (týka sa to škôl, ktoré majú viacero zberných miest)
Na základe najnovších požiadaviek od nášho partnera v projekte Cart4future je
možné v objednávke zadať maximálne odvoz jedného zberného boxu/ dovoz
jedného zberného boxu, poprípade výmenu jedného plného boxu za jeden prázdny
box.

4. Formulár odošlite. Do 7 pracovných dní Vám bude nový zberný box dodaný / plný zberný box
vyvezený.
5. Zberný box s tonermi pripravte na odvoz, veko boxu prehnite a prelepte lepiacou páskou.
Odvoz tonerov a cartridgov je možný len v zberných boxoch na to určených. Ak zberný box
nemáte, objednajte si ho na našej web stránke a až potom objednajte odvoz plného zberného
boxu.

