ZERBITZU ENPRESAK HONDAKINAK JASOTZEKO INPRIMAKIA

Kontratu/eskaera zenbakia:
Denda:
Bezeroa:
Data:
Kopurua

Artikulua

Identifikazio zenbakia

Hozkailuak/izozkailuak
Arropa garbigailuak
Ontzi garbigailuak
Labea/mikrouhin labea
TB/soinu ekipoak
Sukaldeko plakak/ke erauzgailuak

Jasoa

□
□
□
□
□
□

Oharrak

(*) Tresna elektrikoen eta elektronikoen hondakinei buruzko otsailaren 20ko 110/2015 Errege
Dekretuaren edukiari jarraituz, ENPRESAK ez du baimenik izango BEZEROEI inolako zenbatekorik
kobratzeko etxetresna elektrikoez osatutako hondakinak jaso eta kudeatzeagatik, betiere IKEA-n
horien ordezko produktu baliokideak erosi badituzte.
Enpresak hondakinak jasotzeko zerbitzua kasu bakoitzean aplikagarria den araudiari jarraiki behar
bezala kudeatzeko konpromisoa hartzen du. Era berean, bere langileei zerbitzua beti zuzen eta
modu profesionalean eman dezaten, eta bereziki, hondakina ondo kudeatu dezaten erakusteko
konpromisoa hartzen du. Hala, besteak beste, hondakina kudeatzeko prestatuta ez dagoen toki
batean ez uzteko konpromisoa hartzen du, esaterako: udal edukiontzietan, kontrolatu gabeko
zabortegietan, edo oro har, indarreko legedian berariaz adierazi gabeko edozein tokitan.
Bezeroak adierazi du entregatu duen etxetresna elektrikoak barneko osagai arrunt guztiak dituela
(periferikoak kenduta). Era berean, adierazi du osagai horietako bakar bat ere ez duela kendu edo
jatorriz ez zegoen osagarririk ez duela erantsi. Halaber, idazki honen bidez, bezeroari jakinarazten
zaio aurreko lerrokadan adierazitakoa etxetresna elektriko zaharra ondo kudeatu ahal izateko
ezinbesteko baldintza dela. Bezeroak horren berri izan duela eta aurretik aipatutakoaren urraketen
inguruko erabateko erantzukizuna bere gain hartzen duela adierazten du espresuki, inprimaki hau
sinatuz, «Bezeroaren TEEH entregatzearekiko adostasuna» atalean. Bezeroak erosi duenaren
baliokidea den TEEH bat entregatzeari uko egiten badio, «entregatzeari ukoa» atala sinatu beharko
du, 110/2015 Errege Dekretuak behartzen duen bezala.
Bezeroak dokumentu hau sinatzea nahitaezkoa da erositako produktu berria entregatu ahal
izateko. ENPRESAK bezeroari dokumentu honen kopia bat emango dio, behar bezala beteta.
Bezeroaren
TEEHa
entregatzeari ukoa:

Bezeroaren
TEEHa
entregatzearekiko
adostasuna:

Zerbitzu
adostasuna:

enpresaren

IKEA-ren adostasuna:

Era berean, bezeroari honakoa jakinarazten zaio: dagokion garraiolariak produktu edo tresna
elektriko eta/edo elektroniko berria entregatzen dionean baztertutako produktu edo tresna
elektriko edo elektronikoa erretiratzeko interesik ez badu, erabiltzaileak beste hilabete bat (1)
duela baztertutako produktu edo tresna elektriko edo elektroniko hori gure edozein
establezimendu fisikotan edo dendatan bere kabuz entregatzeko, fisikoki eta zuzenean.
Horretarako, gailu berri baliokidearen erosketa txartela erakutsi beharko du.

