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ZGŁOSZENIE ZWROTU Data zgłoszenia: ……………………….. 

nazwa firmy  ...............................................................................................................................  

nr BDO  .................................................................  

adres odbioru  ...............................................................................................................................  

osoba zgłaszająca  .................................................................  tel.  ..................................................  

godziny odbioru  .................................................................  

kod odpadu  .................................................................  waga odpadu . ...................................  

uwagi  ...............................................................................................................................  

LISTA ZWRACANYCH TESTÓW NANOCOLOR® 

L.p. Nr katalogowy Ilość Nr dostawy 

 1    

 2    

 3    

 4    

 5    

 

UWAGA! BARDZO WAŻNE! 

Minimalna liczba do jednorazowego odbioru to 10 opakowań testów NANOCOLOR
®

 

Zgłoszenie proszę wypełnić pismem drukowanym. Po wypełnieniu przesłać faksem lub pocztą 

elektroniczną do AQUA LAB w celu weryfikacji. 

Prosimy o dokładne zapoznanie się z wymaganiami, dotyczącymi zwrotu opakowań. 

Niespełnienie wymagań opisanych w oświadczeniu skutkuje niewykonaniem odbioru. 

Czytelnie podpisane oświadczenie proszę przesłać wraz ze zgłoszeniem zwrotu. 

Niespełnienie powyższych warunków skutkuje niewykonaniem odbioru. 

 

  ...................................................  ……………………………………… 

 Akceptacja zgłoszenia Czytelny podpis zgłaszająceg 
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OŚWIADCZENIE ZGŁASZAJĄCEGO ZWROT OPAKOWAŃ 

 

Zgłaszający zwrot oświadcza, że spełnia następujące wymagania, dotyczące zwrotu opakowań 

testów NANOCOLOR
® 

 Zgłaszający zwrot opakowań jest zarejestrowany w BDO i ma możliwość wystawienia w 

systemie Karty Przekazania Odpadu. 

 Zwrot nastąpi nie później niż rok po upływie terminu ważności testów. 

 Zwracane opakowania z testami probówkowymi (nr kat. 985 …) zawierają oryginalną 

zawartość uzupełnioną o badane próby w ilości zgodnej z odpowiednią metodyką, 

a opakowania po testach standardowych (nr kat. 918 …) zawierających substancje 

toksyczne, mutagenne lub niebezpieczne dla środowiska są puste. 

 Probówki zamknięte są szczelnie oryginalnymi zamknięciami, a pokrywki zabezpieczone 

przylepcem. 

 Probówki, pojemniki i butelki znajdują się w odpowiadających im, oryginalnych pudełkach 

polistyrenowych, wyposażone są w czytelne etykiety producenta i dystrybutora (AQUA LAB) 

 Opakowania jednostkowe są zapakowane w karton zbiorczy, każdy kod w osobnym 

kartonie. 

 Opakowania zbiorcze są odpowiednio zamknięte i oznakowane adresem odbioru 

(przynajmniej z jednej strony) oraz kodem odpadów (przynajmniej z dwóch stron). 

 Opakowania są zgodne co do ilości i rodzaju z przesłanym zgłoszeniem (należy podać wagę 

całości odpadu). 

 Opakowania będą dostępne do odbioru w uzgodnionych godzinach i terminie. 

 Przy odbiorze, nadawca wystawi KPO w systemie BDO i wydrukuje potwierdzenie 

wystawienia Karty Przekazania Odpadu. 

 Potwierdzenie wystawienia Karty Przekazania Odpadu zostanie przekazane kierowcy. 

 

 

 ………………………………… 

 Czytelny podpis zgłaszającego 


