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JÄÄTMETE ÜLEANDMISE - VASTUVÕTMISE AKT, SAATELEHT
1.

Saatja andmed

Ees- ja perenimi
Isikukood
Aadress
E-mail
Kontakttelefon
Pangakonto nr.
2.

Saadetud kauba vastuvõtu ja vormistamise kord vt. LISA 1

3.

Katalüsaatorikeraamikale ja tahmafiltritele analüüsi teostamise kord
3.1 Vajadusel teostatakse RFA-analüüs. Valige allolevas tabelis soovitavad variandid:
Puurimine
Purustamine
Analüüsist keeldumine

4.

Analüüsi täpsus kuni 70%. Juhul, kui Te ei ole analüüsiga nõus,
tagastatakse katalüsaatorid Teile läbipuuritud keraamikaga.
Analüüsi täpsus 95%. Juhul, kui Te ei ole analüüsiga nõus, tagastatakse
katalüsaatorid Teile pulbrilisel kujul.
Juhul, kui me ei suuda visuaalsel teel tuvastada katalüsaatori marki,
tagastame kauba Teie arvel, kompenseerimata Teie saatekulusid.

Saadetavale kaubale esitatavad nõuded
4.1 Katalüsaatorid saadetakse nii kestades kui lahti lõigatud keraamikana.
4.2 Keraamika niiskusaste peab olema loomulik. Liiga niiskete või õliste katalüsaatorite kaal määratakse kataloogi
alusel, reaalkaal arvesse ei lähe.
4.3 Üldnõuded saadetavatele jäätmetele on ära toodud kodulehel: www.basemetal.ee, osas "Jäätmed postiga"

5.

Saatja allkiri
Mulle e-mailiaadressile saadetud akt-arvele (PDF) minu poolt antava positiivse vastuse korral palun minu allkiri
lugeda kehtivaks ka paberkandjal olevale akt-arvele.
Kinnitan allkirjaga, et saadetud kaup kuulub mulle ja on omandatud seaduslikul teel.

Kuupäev

BASE Metal OÜ
Peterburi tee 56h, Tallinn
Sepa 24b, Tartu

Allkiri

Tel. +372 56506492
info@basemetal.ee
www.basemetal.ee

Reg. nr. 1114930
VAT nr. EE100978362

LISA 1
Saadetud kauba vastuvõtu ja vormistamise kord
2.1 Vastuvõetud kaup vaadatakse üle ning koostatakse PDF vormis vastuvõtuakt-arve.
2.2 PDF Akt- arve saadetakse punktis 1 osutatud meiliaadressile.
2.3 Kauba saatja peab vastama meie kirjale kas nõusoleku kinnituse («Olen nõus») või keeldumisega («Ei nõustu»).
2.4 Nõustumise korral on akt aktsepteeritud ning akt-arvel osutatud summa makstakse välja 2 tööpäeva jooksul.
2.5 Keeldumise korral peab saatja võtma saadetud kauba 20 tööpäeva jooksul tagasi. 20 päeva möödudes
arvestatakse akt-arve automaatselt kui nõustumise saanu ning teostatakse vastav makse. Peale seda kaotab saatja
õiguse saadetud kauba tagastamisele.
2.6 Juhul, kui kauba saatja ei kontakteeru meiega (ei vasta kirjale ega telefonile) 20 tööpäeva vältel peale e-maili
saatmist, arvestatakse akt-arve automaatselt kui nõustumise saanu ning teostatakse akt-arvel näidatud summale
vastav makse.
2.7 Juhul, kui saatja on ankeedis esitanud valeandmed ning temaga pole võimalik kontakteeruda, siis, vastavalt
p.2.6, 20 tööpäeva möödumisel lähevad saadud jäätmed tasuta utiliseerimisele. Saatja kaotab õiguse saadetud
kaupa tagasi nõuda.
2.8 Põhjendatud keelumise korral (meie konkurentide poolt pakutav kõrgem hind, me ei suuda määrata saadud
kauba väärtust jms) saadame kauba meie kulul saatjale tagasi .

Kuupäev

BASE Metal OÜ
Peterburi tee 56h, Tallinn
Sepa 24b, Tartu

Allkiri

Tel. +372 56506492
info@basemetal.ee
www.basemetal.ee
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VAT nr. EE100978362

