Gestão de resíduos
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Gestão de resíduos de pilhas
As seguintes indicações estão dirigidas aos utilizadores de pilhas ou de produtos com baterias integradas
que não irão proceder à venda dos mesmos a terceiros, ou seja, utilizadores finais:

1. Recolha gratuita de pilhas usadas
zooplus AG
c/o Rhenus AG & Co. KG
Marktal 3
99880 HörselgauAlemania

2. Significado do símbolo das baterias
As baterias marcadas com um símbolo de um caixote com um cruz (veja ao lado). Este símbolo indica
que as baterias não devem ser deitadas fora em caixotes do lixo domésticos. Para baterias que contém
mais de 0.0005% de mercúrio, ou mais de 0.002% de cádmio ou mais de 0.004% de chumbo, por baixo
do símbolo do caixote do lixo está o nome do químico especificamente usado nesse produto - onde "cd"
significa cádmio, "Pb" significa chumbo e "Hg" mercúrio.

Gestão de aparelhos elétricos e eletrónicos
O símbolo do caixote do lixo com uma cruz significa que o material elétrico ou eletrónico não deverá ser
deitado fora nos caixotes do lixo doméstico. Poderá entregar o equipamento antigo gratuitamente nos
pontos de recolha municipal. Os equipamentos que podem ser enviados por correio, podem ser
devolvidos diretamente à zooplus. Nestes casos, poderá solicitar a devolução através do número +351 21
112 55 21 ou através do email service@zooplus.pt. Tenha a máxima atenção para que a embalagem de
transporte seja a adequada, para evitar quebras no equipamento ou esmagamento. Tenha em conta que
em aparelhos que tenham uma longitude lateral superior a 25 cm, só estamos obrigados à sua recolha se
comprar um dos nossos produtos parecidos ao que enviou ou que cumpra as mesmas funções. A
receção dos aparelhos elétricos e eletrónicos pode ser rejeitado, no caso de contaminação, se existir um
risco para a saúde e segurança das pessoas. Se desejar que os seus dados pessoais sejam eliminados,
deve solicitá-lo pessoalmente. As pilhas e os acumuladores usados que não se encontrem integrados no
aparelho, terão de separar-se deste antes de proceder à entrega.

Nota sobre o regulamento de embalagens
Na zooplus cumprimos com as obrigações derivadas do regulamento de embalagens e, por isso,
trabalhamos com uma empresa competente na gestão de resíduos.

