
RejestRacja

www.schuetz.net/ticket

Dane firmy:

Nazwa firmy	

Ulica	 	 	Nr NIP	

Kod pocztowy	 	Miejscowość	 	Kraj	

Telefon	 	 	Faks		

Email	 	 	Strona internetowa 	

Pracownicy upoważnieni do wysyłania zleceń:

Nazwisko	 	Imię	

Stanowisko służbowe	 	Email		

Telefon	 	 	Faks		

Nazwisko	 	Imię	

Stanowisko służbowe	 	Email		

Telefon	 	 	Faks		

Nazwisko	 	Imię	

Stanowisko służbowe	 	Email		

Telefon	 	 	Faks		

Informacje dotyczące odbioru:

Szacowana roczna ilość gotowych do odbioru pojemników IBC:	 	 sztuk(i)

W tym szacowany udział IBC firmy SCHÜTZ:		 	 	procent

Preferowane godziny odbioru:	

n			Podpisujący oświadcza, że przeczytał i zaakceptował aktualnie obowiązujące Warunki odbioru opakowań (www.schuetz.net/
ticket-conditions) oraz że będzie ich przestrzegać przy udzielaniu zlecenia w ramach korzystania z serwisu SCHÜTZ TICKET 
SERVICE.

Miejscowość, data:	 	Podpis:	
                (Pracownik firmy upoważniony do składnia podpisu)

1
2
3

✔

ONLINE E-MAIL PHONE FAX

Dziękujemy, że zdecydowali się Państwo na skorzystanie 
z naszej usługi SCHÜTZ TICKET SERVICE. Po wypełnieniu 
formularza rejestracyjnego (rejestracja jest bezpłatna i abso-
lutnie niewiążąca) otrzymają Państwo od nas numer klienta, 
na podstawie którego będą Państwo mogli w przyszłości 
zamówić odbiór pustych pojemników IBC szybko i wygodnie 
online, pocztą elektroniczną, telefonicznie lub przez faks. 



RejestRacja

Inne dane:

Branża:							
	

	Chemiczna			 	Farmaceutyczna			 	Spożywcza					 	

Rodzaje substancji?	

IBC jakich innych producentów używane są w Państwa zakładzie i jaka firma usługowa będzie je odbierała?

Producent IBC:	 	Ilość:	 	Firma usługowa:	

Uwagi:	

Producent IBC:	 	Ilość:	 	Firma usługowa:	

Uwagi:	

Producent IBC:	 	Ilość:	 	Firma usługowa:	

Uwagi:	

Czy istnieją substancje, które nie mogą być 
odebrane z Państwa firmy ze względu na zastrzeżenia 
określone w warunkach SCHÜTZ TICKET SERVICE?

Jeśli tak, to o jakie rodzaje substancji chodzi?

Czy wyrażają Państwo zgodę na przesłanie materiałów informacyjnych?

Czy chcieliby Państwo spotkać się z naszym przedstawicielem?

Uwagi:

❚	 	Nie są to substancje zasadniczo wyłączone z prawa zwrotu zgodnie z 
warunkami SCHÜTZ TICKET SERVICE: jak np. substancje rakotwórcze i/ 
lub substancje zaliczające się do klasy R45/49 | H350/H350i (USA: Mutagenic 
Cat. 1, Carcinogenic Cat. 1; Kanada i Meksyk: Toxic 6.1, Marine Pollutants  
[UN / 49CFR 172.101 appendix B]), o ile produkty te nie zostały uprzednio 
zneutralizowane i pojemniki IBC nie zostały	wypłukane.

i

tak nie

tak kiedy? nie


