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Notă asupra eliminării bateriilor folosite
Următoarele informații sunt adresate celor care utilizează baterii sau dispozitive cu baterii, fără a le revinde
(utilizatori ﬁnali):

1. Preluarea gratuită a bateriilor uzate
Bateriile nu trebuie aruncate împreună cu gunoiul menajer. Conform legislației în vigoare, sunteți obligați să returnați
bateriile uzate, pentru a se asigura o eliminare adecvată a acestora. Puteți preda bateriile utilizate la un centru de
colectare local sau la un magazin care comercializează baterii. Ca distribuitor de baterii și produse cu baterii, suntem
la rândul nostru obligați să preluăm înapoi bateriile uzate. Această obligație se limitează la bateriile uzate de felul
acelora pe care le utilizăm sau le-am utilizat în gama noastră de produse. Bateriile pe care le-ați primit odată cu
achiziționarea unui dispozitiv de la zooplus, ni le puteți trimite înapoi (în pachet timbrat corespunzător) la
următoarea adresă:
zooplus AG
c/o Rhenus AG & Co. KG
Marktal 3
99880 Hörselgau

2. Ce semniﬁcă simbolul pubelei barate cu un X
Acest simbol care se aﬂă pe baterii indică faptul că acestea nu trebuie aruncate împreună cu gunoiul menajer.
Bateriile, acumulatorii şi bateriile care conţin mai mult de 0,0005% mercur, mai mult de 0,002% cadmiu sau mai mult
de 0,004% plumb, sunt marcate cu simbolul chimic pentru metalul respectiv: Hg, Cd sau Pb.

Reciclarea aparatelor electrice și electronice
Pictograma „pubelă barată“ aﬁșată pe un dispozitiv eletric sau eletronic semniﬁcă faptul că acesta nu trebuie
aruncat împreună cu gunoiul menajer. Îl puteți preda gratuit la punctul de colectare local. Aparatele uzate de
dimensiuni mici pot ﬁ și returnate prin curier sau poștă. Pentru aceasta vă vom furniza o etichetă de retur pe care o
puteți solicita prin e-mail la service@zooplus.ro. Aveți grijă ca ambalajul să ﬁe suﬁcient de rezistent pentru a evita
ruperea sau deteriorarea dispozitivului returnat. Vă rugăm să rețineți că suntem obligați să preluăm înapoi produse
cu lungimea muchiei de peste 25 cm doar dacă ați achiziționat de la noi un aparat de același tip. Returnarea unui
dispozitiv uzat poate ﬁ refuzată dacă acesta reprezintă un pericol pentru sănătatea sau siguranța oamenilor. Este
obligația dumneavoastră să ștergeți datele personale de pe aparat. Bateriile și acumulatorii trebuie scoși afară din
aparatul trimis pentru reciclare (cu excepția cazului în care sunt ﬁxați de acesta).
Obligații privind ambalajele
Respectăm regulamentele referitoare la reciclarea ambalajelor, iar pentru aceasta colaborăm cu o companie
autorizată pentru administrarea deșeurilor.

