
Informacje ogólne

SCHUTZ TICKET SERVICE to serwis oferuj!cy szybki i wygodny odbiór opró"nionych kontenerów IBC (Intermediate Bulk Container) 
na terenie ca#ego $wiata. Kontenery te zostaj! przygotowane do ponownego u"ytku w sposób ekologiczny, w procesie zgodnym 
z zasadami ochrony $rodowiska. Dzi%ki zastosowaniu oryginalnych komponentów wymiennych marki SCHUTZ bezpiecze&stwo 
produktu zostaje ca#kowicie zachowane.

Po przej$ciu darmowej, niezobowi!zuj!cej rejestracji na stronie www.schuetz.net/ticket-registration, mog! Pa&stwo skorzysta' 
z us#ugi odbioru IBC za po$rednictwem strony www.schuetz.net/ticket, aplikacji mobilnej, wiadomo$ci e-mail lub rozmowy tele-
fonicznej. Rejestruj!c si% i  udzielaj!c zlecenia ka"dorazowo akceptuj! Pa&stwo warunki odbioru ustalone przez firm% SCHÜTZ. 
Aktualn!, obowi!zuj!c! wersj% warunków  znajd! Pa&stwo na stronie: www.schuetz.net/ticket-conditions

 Zgodno!" z warunkami odbioru 
  Zwracaj!cy zobowi!zuje si% przekaza' ka"dy ze zg#oszo-

nych do odbioru pojemników IBC w stanie odpowiada-
j!cym poni"szym kryteriom. W razie nie dotrzymania 
jednego z tych warunków firma SCHUTZ i jej licencjo-
biorcy maj! prawo odmówi' przyj%cia pojemnika lub 
za"!da' pokrycia powsta#ych kosztów wliczaj!c us#ug% 
do rachunku.

 
 Nadaj#ce si$ do regeneracji modele IBC 
  Odbiór pojemników IBC przez  SCHÜTZ TICKET SERVICE 

jest bezp#atny, pod warunkiem, "e zlecenie odbioru 
dotyczy IBC w wersji 1000l, które nadaj! si% do regene-
racji i spe#niaj! warunki odbioru. W przypadku innych 
modeli lub obj%to$ci, mog! obowi!zywa' specjalne 
warunki odbioru. 

 IBC po produktach niebezpiecznych 
  Firma SCHÜTZ zastrzega sobie prawo do odmowy 

przyj%cia u"ywanych pojemników IBC b%d!cych (ró-
d#em potencjalnego zagro"enia dla zdrowia ludzkiego  
lub $rodowiska. Obejmuje to w szczególno$ci  
substancje zakwalifikowane do klasy H310, H330, H340, 
H350, H350i (USA: Mutagenic Cat.1, Carcinogenic 
Cat.1; Kanada I Meksyk: Toxic 6.1, Marine Pollutants 
[Za#!cznik UN / 49CFR 172.101 B]), w przypadku gdy 
pojemniki nie zosta#y zneutralizowane za pomoc!  
odpowiednich $rodków.

 Nieuszkodzone kontenery
  Zg#oszone do odebrania pojemniki IBC nie mog! by' 

uszkodzone, tj. zbiorniki wewn%trzne, ramy stalowe, 
palety ani "adne inne komponenty funkcyjne nie mog! 
wykazywa' "adnych uszkodze& ani znacznych $ladów 
utlenienia.

 Ca%kowicie opró&nione kontenery 
  Pojemniki przygotowane do odbioru musz! by' ca#-

kowicie opró"nione, tj. bez mo"liwo$ci najmniejszego 
wycieku (nie kapi!ce), bez granulek i jakichkolwiek 
sta#ych pozosta#o$ci zarówno wewn!trz jak i po stro-
nie zewn%trznej kontenera (w przypadku substancji o 
niskiej lepko$ci maks. dopuszczalna ilo$' wynosi 1 kg; 
w przypadku subst. o wysokiej lepko$ci – 5 kg).

 Prawid%owe etykiety i dokumenty transportowe
  Tabliczki i naklejki informacyjne oraz wskazówki o 

zawarto$ci substancji niebezpiecznych musz! by' 
dobrze czytelne. W ka"dym przypadku nieoczyszczone 
puste pojemniki IBC musz! by' oznakowane w ten sam 
sposób, co pe#ne (nr UN, nazwa substancji niebezpiecz-
nej) zgodnie z obowi!zuj!cymi przepisami. Dokumenty 
przewozowe musz! równie" spe#nia' obowi!zuj!ce 
wymagania. Je$li to konieczne, zwracaj!cy zobowi!zuje 
si% udost%pni' Kart% Charakterystyki Produktu.

 Szczelne kontenery
  Zawory i inne systemy zamykaj!ce musz! funkcjonowa' 

bez zarzutu. Ka"dy opró"niony pojemnik IBC przygo-
towany do transportu musi by' szczelnie zamkni%ty i 
zabezpieczony w taki sam sposób jak pojemnik pe#ny.

 Poprawna ilo!"
  Liczba pojemników podana przy udzielaniu zlecenia 

musi odpowiada' rzeczywistej liczbie pojemników przy-
gotowanych do odbioru. Ilo$' minimalna okre$lona jest 
w lokalnych warunkach odbioru.

 Przepisy prawne & odpowiedzialno!"
  Udzielaj!c zlecenia, zwracaj!cy potwierdza, "e zaak-

ceptowa# warunki odbioru firmy SCHUTZ i w razie 
ich naruszenia zobowi!zuje si% do pokrycia powsta-
#ych kosztów. Zwracaj!cy samodzielnie odpowiada za 
wszelkie szkody powsta#e w trakcie za#adunku, a tak"e 
wynik#e z niew#a$ciwego post%powania w kontakcie z 
pojemnikami i ich zawarto$ci!. Zawsze i bez wzgl%du 
na okoliczno$ci nale"y przestrzega' przepisów prawa 
krajowego i mi%dzynarodowego.
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EUROPE

MINIMALNA 
ILO'(   

(SCHÜTZ IBCs)

MAKS. CZAS OCZEKIWANIA NA  
ODBIÓR CA)OPOJAZDOWY (52 lub 56 IBCs)  

(Dni) 

MAKS. CZAS 
OCZEKIWANIA NA ODBIÓR  

(Dni) 

UWAGI / KOSZTY

Niemcy, Szwajcaria, Austria, Belgia, 
Holandia, Luksemburg, Francja, W%ochy, 
UK, Irlandia, Polska, Czechny, Hiszpania, 
Portugalia, Szwecja, Dania, Norwegia, 
Finlandia, W$gry, S%owacja, Turcja 
(aglomeracja Istambu%u)

1 5 15
Lokalne regulacje i ustawodaw-
stwo musi by! brane pod uwag" 

podczas ka#dego odbioru

AMERYKA
MINIMALNA ILO'(   

(IBCs)

MAKS. CZAS OCZEKIWANIA  
NA ODBIÓR (Dni) 

UWAGI / KOSZTY

USA (kontynent) 8 7 –

KANADA (kontynentalna)
W promieniu 100 km od miast: Calgary, Edmonton, Regina, 
Winnipeg, Vancouver oraz w promieniu 300 km od Toronto, 
Montrealu i Moncton

8 10

Bezp$atny odbiór nie obejmuje obszarów:
Northwest Territories, Yukon i Labrador

oraz tzw. „wysp offshore”.
Grzywny:

- Toxic 6.1, Marine Pollutants:
$175 CAD za jeden IBC

- Uszkodzone IBC: $60 CAD za jeden IBC
- Przekroczona ilo%! pozosta$o%ci produktu:

$2.75 CAD za litr

MEKSYK (miasto Meksyk i w promieniu 200 km w$&cznie  
z Nuevo Leon-Monterrey) / ** Wszystkie inne kraje ** Ca!opojazdowy za!adunek 7 ** W razie pyta' prosimy o kontakt

BRAZYLIA (São Paulo) / (inne regiony) 10 10 –

ARGENTYNA (Buenos Aires City, przedmie%cia,  
obszary przemys$owe) 10 10 Poza tym obszarem odbiór odbywa si" na

koszt zwracaj&cego.

AZJA / PACYFIK
MINIMALNA ILO'(   

(IBCs)

MAKS. CZAS OCZEKIWANIA  
NA ODBIÓR (Dni 

UWAGI / KOSZTY

CHINY (Pó$noc, Wschód, Zachód) 32 8 W szczególnych warunkach w Chinach mo#liwe 
s& op$aty

CHINY (Po$udnie) 1 5 Dla ilo%ci mniejszej ni# 32 IBC, odbiór realizowany 
jest na koszt zwracaj&cego.

JAPONIA 20 or 32
Ca!opojazdowy Za!adunek 14 IBC z drewnianymi paletami nie zostan& przyj"te.

AUSTRALIA, NOWA ZELANDIA 4 20 Op$atny mog& obowi&zywa! dla  
Tasmanii i Nowej Zelandii.

MALEZJA 16 7 Odbiór z Wschodniej Malezjii i z odleg$ych wysp s& 
realizowane na koszt zwracaj&cego.

SIGNAPUR 10 10 Mniejsze ilo%ci mog& by! odebrane na #yczenie.

INDONEZJA (Java) 20 14 Poza wyznaczonym obszarem, IBC b"d&  
odbierane na koszt zwracaj&cego.

TAJLANDIA (Greater Bangkok, Chonburi, Rayong) 26 10 Poza wyznaczonym obszarem, IBC b"d&  
odbierane na koszt zwracaj&cego.

AFRYKA
MINIMALNA ILO'(   

(IBCs)

MAKS. CZAS OCZEKIWANIA  
NA ODBIÓR (Dni 

UWAGI / KOSZTY

PO)UDNIOWA AFRYKA w promieniu  
100 km od Durbanu, Pinetown, Johannesburg / ** inne regiony 20 14 / **30 –
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Dla wszystkich wysp i archipelagów i krajów nie wymienionych powy&ej obowi#zuj# szczególne warunki odbioru.
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