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Οδηγία Σχετικά µε τη Διάθεση Χρησιµοποιηµένων Μπαταριών
Η ακόλουθη οδηγία απ ευθύνεται σε όσους χρησιµοπ οιούν µπ αταρίες ή π ροϊόντα µε ενσωµατωµένες
µπ αταρίες, και δεν µεταπ ωλούν π λέον στη µορφή π αράδοσης (τελικοί χρήστες):

1. Δωρεάν απόσυρση χρησιµοποιηµένων µπαταριών
Η διάθεση των µπ αταριών στα οικιακά απ ορρίµµατα δεν επ ιτρέπ εται. Για την επ ιστροφή
χρησιµοπ οιηµένων µπ αταριών είστε νοµικά υπ οχρεωµένοι, ώστε να µπ ορεί να διασφαλισθεί η σωστή
διάθεση. Μπ ορείτε να διαθέσετε τις χρησιµοπ οιηµένες µπ αταρίες σε ένα κοινοτικό σηµείο συλλογής ή
στην κατά τόπ ους αγορά. Επ ίσης, ως διανοµείς µπ αταριών είµαστε υπ οχρεωµένοι να λάβουµε π ίσω
χρησιµοπ οιηµένες µπ αταρίες, όπ ου η υπ οχρέωση απ όσυρσης µπ αταριών αυτού του τύπ ου π εριορίζεται,
τις οπ οίες εισάγουµε ή έχουµε εισάγει ως νέες µπ αταρίες στα π ροϊόντα µας. Χρησιµοπ οιηµένες
µπ αταρίες του π ροαναφερθέντος τύπ ου µπ ορείτε, ως εκ τούτου, είτε να τις επ ιστρέψετε π ίσω σε µας
µε επ αρκές κόστος ταχυδρόµησης είτε να τις δώσετε δωρεάν απ ευθείας στην απ οθήκη απ οστολής µας
στην ακόλουθη διεύθυνση:
zooplus AG
c/o Dirks Consumer Logistics GmbH
Wroclawska 36,PL-50020 Zorawina
Poland

2. Σηµασία των συµβόλων της µπαταρίας
Οι µπ αταρίες έχουν το σύµβολο ενός διαγραµµένου κάδου απ ορριµάτων (δείτε π αρακάτω). Αυτό το
σύµβολο υπ οδεικνύει ότι οι µπ αταρίες δεν π ρέπ ει να διατίθενται στα οικιακά απ ορρίµµατα. Σε
µπ αταρίες π ου π εριέχουν π ερισσότερο απ ό 0,0005 τοις εκατό υδράργυρο, π ερισσότερο απ ό 0,002 τοις
εκατό κάδµιο ή π ερισσότερο απ ό 0,004 τοις εκατό µόλυβδο, βρίσκεται κάτω απ ό το σύµβολο του κάδου
απ ορριµάτων, η χηµική ονοµασία της εκάστοτε επ ιβλαβούς ουσίας π ου έχει χρησιµοπ οιηθεί - όπ ου "Cd"
σηµαίνει κάδµιο, "Pb" µόλυβδο και "Hg" υδράργυρο.

Διάθεση τ ων ηλεκτ ρικών και ηλεκτ ρονικών συσκευών
Το σήµα " διαγραµµένο δοχείο απ ορριµάτων" σηµαίνει: οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές δεν
π ρέπ ει να διατίθενται στα οικιακά απ ορρίµµατα. Μπ ορείτε να δώσετε τις π αλιές συσκευές δωρεάν σε
ένα απ ό τα κοινοτικά σηµεία συλλογής. Μπ ορείτε επ ίσης να επ ιστρέψετε π αλιές συσκευές, π ου µπ ορούν
να απ οσταλούν σε π ακέτο, απ ό ιδιωτικά νοικοκυριά. Για το σκοπ ό αυτό, έχουµε στη διάθεσή σας δωρεάν
µια ετικέτα επ ιστροφής, την οπ οία µπ ορείτε να ζητήσετε µέσω e-mail στη διεύθυνση
service@zooplus.gr. Δώστε π ροσοχή σε µια κανονική συσκευασία απ οστολής, ώστε να απ οφεύγεται όσο
το δυνατό η θραύση και να µπ ορεί να απ οκλειστεί µια µηχανική συµπ ίεση ή θραύση. Παρακαλούµε
σηµειώστε ότι είµαστε υπ οχρεωµένοι να λάβουµε π ίσω µόνο π αλιές συσκευές µε µήκος ακµών π ερίπ ου
25cm, εάν απ οκτήσετε σε µας ένα π ροϊόν του ίδιου τύπ ου συσκευής, π ου εκτελεί ουσιαστικά τις ίδιες

λειτουργίες. Η απ οδοχή των π αλιών συσκευών µπ ορεί να απ ορριφθεί, εάν υπ άρχει κίνδυνος για την
υγεία και την ασφάλεια των ανθρώπ ων λόγω µόλυνσης. Για τη διαγραφή των π ροσωπ ικών δεδοµένων
π ρέπ ει να φροντίσετε µε δική σας ευθύνη. Χρησιµοπ οιηµένες µπ αταρίες και συσσωρευτές, οι οπ οίοι δεν
π ερικλείονται απ ό την π αλιά συσκευή, π ρέπ ει να διαχωρίζονται π ριν την π αράδοση.
Οδηγία σχετικά µε τους κανονισµούς συσκευασίας
Φυσικά ανταπ οκρινόµαστε στις υπ οχρεώσεις του κανονισµού συσκευασίας και για το σκοπ ό αυτό,
αναθέσαµε το έργο αυτό σε µια αρµόδια εταιρεία διαχείρισης απ ορριµµάτων.

