
Tilausohjeet Paristokierrätyksen tynnyreille 
 
22.11.2021 

 

 
 
 
 

Puhelin 010 249 1717 
info@recser.fi 

www.paristokierrätys.fi 
Kotipaikka Vantaa 
Y-tunnus 2211231-0 

Recser Oy 
Teknobulevardi 3-5 G 
01530 Vantaa 

TÄYSIEN TYNNYREIDEN NOUTOTILAUS 
 
Huomioithan, että tynnyreitä noudetaan vain lavoittain. Niitä mahtuu lavoille seuraavanlaisesti:  
FIN-lavalle 5 tynnyriä, EUR-lavalle 4 tynnyriä ja teholavalle (puolilava) 2 tynnyriä.  
 
Ohjeet noutotilauksen tekemiseen sähköisellä lomakkeella:  
 

1. Siirry osoitteeseen https://www.paristokierratys.fi/kerayspisteille/taysien-paristotynnyreiden-noutoti-
laus/ ja avaa palautuskuljetuksen tilauslomake. 

2. Täytä lomakkeelle omat yhteystietosi, nouto-osoite ja keräyspaikkakohtainen ID-numero.  
(Mikäli keräyspaikkasi ID-numero ei ole tiedossa, ota yhteys: info@recser.fi tai 010 249 1717.) 

3. Valitse noutopäivä pudotusvalikosta. 
4. Täytä Tavararivi -otsikon alle pakkaustyyppi ja kappalemäärä. 
5. Hyväksy vielä palvelun käyttöehdot ja vahvista tilaus. 
6. Vahvistuksen jälkeen luo ja tulosta kuljetusasiakirjat. 

 
Ohjeet noutotilauksen tekemiseen puhelimitse: 
 
Voit tehdä noutotilauksen DB Schenkerille puhelimitse arkisin klo 8–16 numerosta 010 520 3455. 
 

Huom. Asiakasnumero 60003279 sekä keräyspaikkakohtainen ID-numero on aina mainittava tilauksen  
yhteydessä. Mikäli keräyspaikkasi ID-numero ei ole tiedossa, ota yhteys: info@recser.fi tai 010 249 1717. 
 

Tilauskeskus lähettää puhelintilauksissa kuljetusasiakirjat tilaajalle sähköpostitse tulostettaviksi. Mikäli sinulla 
ei ole tulostusmahdollisuutta, mainitse tästä tilauksen yhteydessä. 
 
Kuljetusasiakirjat ja kolli-/osoitelaput: 
 
Noutoa varten tulostettavat kuljetusasiakirjat koostuvat neljänä sivuna tulostuvasta rahtikirjasta ja kollikohtai-
sista osoitelapuista. Tulostetuista ja allekirjoitetuista rahtikirjoista kolme annetaan mukaan kuljettajalle, yksi 
jää noutopaikalle. Noutopaikan tulee säilyttää rahtikirjaa jätelain siirtoasiakirjoja koskevien vaatimusten mu-
kaan 3 vuotta. Kiinnitä jokaiseen lavalliseen tynnyreitä yksi tulostettu kolli-/osoitelappu ja sijoita noudetta-
vat astiat tavanomaiselle rahdin lastausalueelle. 
 
Muuta huomioitavaa: 
 
Tynnyrit noudetaan 7 päivän kuluessa tilauksesta Recser Oy:n sopimuskuljettajana toimivan DB Schenkerin 
toimesta. Recser Oy:n tynnyreitä ei saa luovuttaa muille kuin DB Schenkerin edustajille. 
 

TYHJIEN TYNNYREIDEN TILAAMINEN 
 
Tyhjiä tynnyreitä saat tilattua puhelimitse DB Schenkeriltä yllä olevasta numerosta tai sähköpostiosoitteesta 
cc.turku@dbschenker.com. Muista mainita keräyspaikkakohtainen ID-numero ja asiakasnumero 60003279. 
Mikäli keräyspaikkasi ID-numero ei ole tiedossa, ota yhteys: info@recser.fi tai 010 249 1704. 
 
Tyhjiä tynnyreitä voit tilata 5 kpl tai 10 kpl kerrallaan. Sulloainetta eli pakkaustarvikesäkin saat tarvittaessa  
tuotenimikkeellä "Pakkaustarvikkeita akulle". Voit tilata myös ohjejulisteen yli 0,5 kg litiumakkujen luokitte-
lulle, turvalliselle käsittelylle ja pakkaamiselle tuotenimikkeellä "Juliste keräyspisteelle". 
 
Tarvittaessa voit tilata teholavan (puolilava) tyhjien tynnyreiden tilauksen yhteydessä mainitsemalla tuote-
nimikkeen ”Teholava tynnyrien mukaan”.  
 
Huomioithan, että tyhjiä tynnyreitä ei toimiteta automaattisesti täysien noudon yhteydessä, siksi suositte-
lemme tilaamaan tyhjiä tynnyreitä aina myös varalle.  
 
Keräyspaikkakohtainen ID 
 
Merkitse tähän muistiin teille toimitettu ID-numero:  ____ 

https://www.paristokierratys.fi/kerayspisteille/taysien-paristotynnyreiden-noutotilaus/
https://www.paristokierratys.fi/kerayspisteille/taysien-paristotynnyreiden-noutotilaus/
mailto:info@recser.fi
mailto:info@recser.fi
mailto:cc.turku@dbschenker.com

	TÄYSIEN TYNNYREIDEN NOUTOTILAUS  Huomioithan, että tynnyreitä noudetaan vain lavoittain. Niitä mahtuu lavoille seuraavanlaisesti:  FIN-lavalle 5 tynnyriä, EUR-lavalle 4 tynnyriä ja teholavalle (puolilava) 2 tynnyriä.
	TÄYSIEN TYNNYREIDEN NOUTOTILAUS  Huomioithan, että tynnyreitä noudetaan vain lavoittain. Niitä mahtuu lavoille seuraavanlaisesti:  FIN-lavalle 5 tynnyriä, EUR-lavalle 4 tynnyriä ja teholavalle (puolilava) 2 tynnyriä.

