ПОШИРЕНІ ЗАПИТАННЯ:

Зазвичай маркування знаходиться в нижній
частині пляшки або на дні пляшки.

ЗЕЛЕНА
ТОРБА

Чи можу я кидати в äЗелену торбуó
поліетиленові пакети, одноразовий
посуд чи упаковку від їжі?

Cоціально-екологічна ініціатива
від äМоршинськаó та MyWatershop

Які пляшки можна кидати
в äЗелену торбуó?
Порожні пляшки від будь-яких напоїв, крім
молока, з маркуванням PET . Пляшка має
бути чистою та без залишків рідини.

Які пляшки ми не приймаємо?
З-під молока, олії, кетчупів, соусів,
косметичних або миючих засобів.
Інші види пластику.

Де знайти маркування на пляшці?

Ні, ми приймаємо лише порожні пляшки
від напоїв з маркуванням PET .

Чи потрібно відокремлювати етикетку та кришку
перед тим, як кинути її у äЗелену торбу?ó
Ні, не потрібно.

Чи можу покласти в äЗелену торбуó пляшку
із залишками рідини?

Ні, перед тим, як покласти пляшку в äЗелену торбуó
необхідно злити рідину.

Чи можна віддавати вам алюмінієві
бляшанки?
Ні.

Чи можу я вам віддавати пластик в своїй
торбі або пакеті?
Ні.

Чи можна кидати пляшки з іншими видами
маркування (крім PET1)?
Ні. Підприємство-партнер переробляє лише
пляшки від напоїв з маркування PET .

Чи можна передавати вам пляшки-іграшки
або пляшки повністю обтягнуті плівкою?
Так, вони переробляються.

ПИТАННЯ АБО ПОБАЖАННЯ?
Телефонуйте: 0-800-508-881

або

ШАНОВНИЙ КЛІЄНТЕ!

ЯК СТИСНУТИ ПЛЯШКУ?

Дякуємо, що Ви приєднались
до проекту äЗелена Торбаó —
соціально-екологічної ініціативи від
äМоршинськаó та MyWatershop,
метою якої є допомогти нашим
споживачам легко й без зайвих
зусиль сортувати пластикові пляшки
та віддавати їх на переробку. Від
Вас потрібно лише бажання дбати
про довкілля та готовність сортувати.

Зняти кришку, стиснути пляшку
руками або наступити на неї ногою.

ЩО ТАКЕ äЗЕЛЕНА ТОРБАó?
Це зручна та витривала сумка, до
якої необхідно відсортовувати використані пластикові пляшки від напоїв
з маркуванням PET .

ЯК ПІДГОТУВАТИ PЕТ-ПЛЯШКУ
ДО ПЕРЕРОБКИ?
1 вилити рідину
2 стиснути
3 надягти
ковпачок
у
4 покласти
äЗелену торбу!ó

ВАЖЛИВО!
Все, що ви викинули в äЗелену торбуó,
повинно бути максимально чистим та
сухим. В іншому випадку сировина не
може перероблятися, а також може
зіпсувати іншу, вже відсортовану
сировину в контейнері.

ЩО РОБИТИ З
äЗЕЛЕНОЮ ТОРБОЮó,
КОЛИ ВОНА ЗАПОВНИТЬСЯ?
Просто повідомити про це MyWatershop по телефону 0 800 505 888.
З наступною доставкою води ми привеземо вам замінну äЗелену торбуó, а
пляшки із заповненої торби відвеземо
на переробку.
Зверніть увагу: Ми приймаємо на
обмін лише торби, заповнені більше,
ніж на 2/3.

