CONDIÇÕES DE RECOLHA
Geral
O SCHÜTZ TICKET SERVICE encarrega-se da recolha rápida e flexível dos seus IBCs vazios em todo o mundo. Os recipientes passam
por um recondicionamento sustentável e os componentes usados são substituídos por novos originais SCHÜTZ para garantir a
segurança completa do produto.
Depois de fazer o seu registo gratuito e sem compromisso em www.schuetz.net/ticket-registration, pode solicitar o serviço
online em www.schuetz.net/ticket, via app, por e-mail ou telefone. Quando se regista, e sempre que solicita uma recolha, aceita
automaticamente as condições de recolha da SCHÜTZ. Encontrará a versão atual e vinculativa das nossas condições de recolha em
www.schuetz.net/ticket-conditions.

Conformidade com os termos da recolha
	
O utilizador final compromete-se a garantir que os
IBCs prontos para recolha por SCHÜTZ TICKET SERVICE
cumpram os seguintes critérios. Caso um IBC não
cumpra uma das condições de recolha, a SCHÜTZ e os
seus licenciados têm o direito de recusar a retirada do
contentor ou posteriormente cobrar ao utilizador final
os custos originados.
Modelos IBC recondicionáveis
	Os IBCs de 1.000 litros são recolhidos gratuitamente
pelo SCHÜTZ TICKET SERVICE, desde que a recolha seja
de IBCs que possam ser recondicionados, e que cumpram os termos e condições gerais e regionais. Termos
e condições especiais podem aplicar-se para outros
modelos e tamanhos.
Produtos perigosos
	A SCHÜTZ reserva-se o direito de recusar a recolha de
IBCs usados que representem perigo potencial para a
saúde ou para o ambiente. Produtos de enchimento que
causem cancro e / ou pertençam à classe H350 / H350i
(para os EUA: Cat.1 mutagénico, Cat.1 cancerígeno;
Canadá e México: Tóxico 6.1, Poluentes Marinhos
[UN / 49CFR 172.101 apêndice B]), não serão aceites
se não tiverem sido neutralizados usando as medidas
apropriadas.
Contentores sem danos
	Os IBCs não devem estar danificados, ou seja, os recipientes de plástico, grades de aço, paletes e outros
componentes funcionais não podem apresentar danos
ou oxidação extrema

Rotulagem e documentos de transporte corretos
	As placas das etiquetas, etiquetas de produtos e etiquetas de produtos perigosos têm de estar bem legíveis.
Quando apropriado, os IBCs vazios por limpar, devem
ter as mesmas marcações (nº ONU e nome do produto)
e etiquetas de aviso exigidas pelos regulamentos
vigentes para o transporte de produtos perigosos. Os
documentos de transporte devem obedecer a todos
os regulamentos apropriados. A ficha de segurança do
produto enchido deve ser fornecida caso seja pedida.
Contentores fechados
	As válvulas de descarga e / ou outros sistemas de fecho
devem permanecer no sitio e em correto funcionamento.
Para o transporte, cada IBC vazio deverá estar tão
hermeticamente fechado como um IBC quando cheio.
Quantidades adequadas
	O número de contentores indicado no pedido de recolha deverá coincidir com o número de IBCs preparados
para sua recolha. Consulte a quantidade mínima nas
condições regionais para a recolha.
Disposições legais e responsabilidades
	Face a um pedido de recolha, o utilizador final aceita
automaticamente as condições de recolha de SCHÜTZ
e compromete-se a pagar os custos imputados em
caso de incumprimento. O utilizador final é responsável
por todos os danos causados durante a manipulação –
apropriada ou não – dos contentores e do seu conteúdo
aquando sua preparação para recolha. Toda a legislação
e regulamentos nacionais e internacionais relevantes
devem ser observados a todo o momento.

Contentores completamente vazios
	O IBC deve estar completamente drenado, isto é, sem
gotejamento, sem restos de produto, completamente
limpos (para substâncias de baixa viscosidade, máximo
1 kg, para substâncias de alta viscosidade, máximo 5 kg
de resíduos) e também livres de resíduos de produtos
solidificados no exterior.
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CONDIÇÕES DE RECOLHA
Regional

EUROPA
Alemanha, Suíça, Áustria, Benelux,
França, Itália, Reino Unido, Polonia,
República Checa, Espanha, Portugal,
Suécia, Dinamarca, Noruega,
Finlândia, Hungria, Eslováquia,
Turquia (área metropolitana de Istanbul)

AMÉRICA
USA (continental)

CANADA (continental)
Num raio de 100 km de Calgary, Edmonton, Regina,
Winnipeg, Vancouver e num raio de 300 km de Toronto,
Montreal e Moncton

QUANTIDADES
MINIMAS

PRAZO MÁXIMO RECOLHA
CAMIÕES COMPLETOS (52 ou 56 IBCs)

PRAZO MÁXIMO
DE RECOLHA

(SCHÜTZ IBCs)

(Dias)

(Dias)

1

5

15

QUANTIDADES MINIMAS

PRAZO MÁXIMO DE RECOLHA

(IBCs)

(Dias)

8

7

OBSERVAÇÃO / CUSTOS

A legislação e disposições locais
deverão ser consideradas em todas
as recolhas.

OBSERVAÇÃO / CUSTOS
–
Não está disponível recolha gratuita nos
Territórios do Noroeste, Yukon e Labrador
ou a partir de ilhas offshore.

8

10

20 / ** Carga de
camião completo

7

10

10

–

10

10

Fora da área designada, o usurário final é o
responsável pelos gastos da recolha.

QUANTIDADES MINIMAS

PRAZO MÁXIMO DE RECOLHA

(IBCs)

(Dias)

CHINA (Norte, Este, Oeste)

32

8

Podem aplicar-se taxas devido a condições específicas.

CHINA (Sul)

1

5

Para quantidades inferiores a 32 IBCs, o utilizador
final suporta os custos da recolha.

20 ou 32
Carga de camião completo

14

Quantidades inferiores podem ser entregues a
um centro de serviços. Os IBCs com paletes
de madeira não serão recolhidos.

AUSTRALIA, NOVA ZELANDIA

4

20

Podem-se aplicar taxas na Tasmânia
e Nova Zelândia.

MALASIA

16

7

Na Malásia Oriental e nas ilhas remotas o utilizador
final suporta os custos da recolha.

SINGAPURA

10

10

Mediante pedido, podem ser recolhidas
quantidades mais pequenas.

INDONESIA (Java)

20

14

Fora da área designada, o utilizador final suporta
os custos da recolha dos IBCs.

TAILANDIA (Greater Bangkok, Chonburi, Rayong)

26

10

Fora da área designada, o utilizador final suporta
os custos da recolha dos IBCs.

QUANTIDADES MINIMAS

PRAZO MÁXIMO DE RECOLHA

(IBCs)

(Dias)

20

14 / **30

MEXICO (Cidade do México e 200 km ao redor,
incluindo Nuevo Leon-Monterrey) /
** Todos os outros países

BRAZIL (São Paulo) / (outras regiões)
ARGENTINA (Cidade de Buenos Aires, subúrbios,
zonas industriais)

ASIA / PACIFICO

JAPÃO

AFRICA
ÁFRICA DO SUL num raio de 100 km de

Durban, Pinetown, Joanesburgo / ** outras regiões

Sobretaxas:
- Tóxico 6.1, poluentes marinhos: $175 CAD por IBC
- IBCs danificados: $60 CAD por IBC
- Excesso de resíduos de produto: $2,75 CAD por litro
** Por favor, ligue em caso de dúvida.

OBSERVAÇÃO / CUSTOS

OBSERVAÇÃO / CUSTOS
–

Termos e condições especiais aplicam-se a todas as ilhas, arquipélagos e países não listados acima.
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