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Şöyle oluyor: Boş toner kartuşlarını ve mürekkep kablarını ‘Geldfuermuell’ firmasına
satıyorsunuz.
Boşalan toner kartuşlarını ve mürekkep kablarını çöpe atmayınız! Bu boş modülleri
toplayıp saklayınız. Biz bu modülleri sizden tanesine en çok 20,-€ ödeyerek satın alıyor ve
tekrar kullanılmak üzere piyasaya sürüyoruz. Bu durum hem çevre kirliliğini önlemekte,
hem de sizin kesenize yarar getirmektedir.
Şimdi sizlere bu modüllerin satınalma işlemlerinin nasıl olduğunu dört kademede
açıklamak istiyoruz:
1. Toplama
Hem sizin için, hem de çevre için kazançlı bir iş.
Topladığınız toner kartuşlarını ve mürekkep kablarını elinizde
bulunan veya bizden edineceğiniz bir karton kutuda
biriktiriniz. Biz bunları sizden elimizdeki fiyat listemize göre
tanesine en çok 20,-€ ödeyerek satın alıyoruz.

Toplama
Boş toner kartuşlarını ve mürekkep kablarını faks ve yazıcı kullanılan evlerden veya
işyerlerinden kolayca temin edebilirsiniz. Kendi kullandığınız kabları biriktirebileceğiniz gibi
çevrenizdeki işyerlerinden veya dairelerden de sorup toplayabilirsiniz.
Topladığınız kabların kalitesine özellikle dikkat etmeniz gerekmektedir, çünkü onun değeri
kalitesine bağlıdır. Çatlamış, kırılmış veya başka türlü zarar görmüş bir kab veya kartuş
tamamen değersiz olabilir.

Boş kabların kalitesi iki faktöre bağlıdır:
Boş kab ve kartuşlar zarar görmüş mü; örneğin taşıma sırasında zedelenmiş mi?
Yoksa sağlam ve tekrar doldurulup piyasaya sürülebilir mi?
Bu kab ve kartuş için piyasada talep var mı? Örneğin çok kullanılan faks ve yazıcılara ait
modüller daha fazla arandığından daha değerlidirler. Ayrıca piyasada mürekkep kabları
toner kartuşlarından daha fazla alıcı bulmaktadır.

Şu anda geçerli olan fiyatlarımızı her ay güncelleştirdiğimiz fiyat listelerimizde
bulabilirsiniz. Bize getirilen malların ücretleri, satın aldığımız anda geçerli olan liste
fiyatlarına göre ödenir.

Her boş kab geri dönüşüme elverişli değildir!
Sadece bizim mürekkep kabları ve toner kartuşları için hazırladığımız listelerde adı
geçen modüller yeniden kullanılabilir duruma getirilebilmektedir. Liste dışı kalan veya
üzerinde atılması gerektiğine dair bir işaret bulunan kab ve kartuşlar, istenirse kilosu 1,50
€ karşılığında tarafımızdan imha edilmektedir. Bu nedenle bizim listelerimiz, sizlerin
gereksiz masraflara girmenizi de engellemektedir.
Bize getireceğiniz boş kab ve kartuş sadece plastikten yapılmışsa, genel olarak bir
değeri yoktur. Eğer ama bu kablarda plastik ile birlikte metal de bulunuyorsa, bizim
fiyat listelereimize bir göz atmakta yarar vardır.
Malları biriktirmek için elinizde bulunan bir kartonu, örneğin taşınma için kullanılan
kartonlardan birini kullanabilirsiniz. İsterseniz böyle bir kartonu biz size gönderebiliriz. Eğer
bunu istiyorsanız, bizden ısmarlamanız gerekir.

Bizden ısmarladığınız kartonları zarar vermeden kullanınız!
Bizden aldıktan sonra kaybettiğiniz veya zarar verdiğiniz her karton için katma değer
vergisi hariç 6,-€ ücret almak durumundayız.
2. Paketleme
İyi paketlemek iyi kazanmak demektir.
Biz sadece zarar görmemiş boş kab ve kartuşları satın alırız.
Onları kartonlarda boşluk bırakmadan yan yana
paketlerseniz, taşınma sırasında zarar görmelerine engel
olmuş olursunuz. Ve biz paketle birlikte gönderdiğiniz teslim
tutanağı ile kimin gönderdiğini belirleriz.
Paketleme
Biz ancak hiç zarar görmemiş bir şekilde elimize geçen boş kab ve kartuşlar için ödeme
yaparız. Elimize geçtiği andan yapılan gözlem ve elektronik kontrollerde zarar gördüğü için
kullanılamaz halde olduğu tesbit edilen kab ve kartuşlar için bir ödeme
yapamayacağımızdan sizin de bir kazancınız olmaz. Eğer onları güvenli bir şekilde
paketlerseniz, taşıma sırasında zarar görmelerinin önüne en iyi şekilde geçmiş olursunuz.
Göndermek için elinizde bulunan bir kartonu, örneğin taşınma için kullanılan kartonlardan
birini kullanabilirsiniz. İsterseniz böyle bir kartonu bizden de isteyebilirsiniz.
Modülleri, orijinal paketlerinden çıkarılmış olarak paketleyiniz. Bu şekilde kartonlarda daha
fazla modül için yer kalmış olur. Yalnız içinde mürekkep veya toner artığı kalmış modülleri,

bunların çevreyi kirletmelerini önlemek için plastik bir folyeye veya bir naylon torbaya
koyunuz.
Modülleri kartona sık bir şekilde dizerek kartonun bütün kapasitesini kullanınız.
Aralarını örneğin gazete parçalarıyla doldurup sıkıştırabilirsiniz. Bu şekilde
modüllerin kartonun içerisinde öteye beriye kaymalarını veya birbirlerine
çarpmalarını engellemiş olursunuz.

Lütfen paketin içerisine doldurduğunuz teslim tutanağını koymayı unutmayınız!
Lütfen gönderdiğiniz kartona doldurulmuş bir teslim tutanağı koyunuz. Modüllerin bize
kim tarafından gönderildiğini doğru olarak tesbit edebilmemiz için teslim tutanağındaki
verilere ihtiyacımız vardır.
3. Gönderme
Çok basit!
Seçimi siz yapın: İsterseniz posta ücretini ödeyerek direk
bize gönderirsiniz , yahut da biz gelir alırız. Eğer
gönderdikleriniz belli bir değerin üzerinde ise, bütün bunlar
için hiçbir ödeme de yapmazsınız.

Gönderme
Bütün bu işlemleri sizler için kolaylaştırmak amacıyla sizden ne bir ön bilgi, ne de
gönderdiklerinizin listesini istiyoruz. Paketler elimize geçtiğinde bizim uzmanlarımız
modülleri sayacak, hesaplarını yapacak ve fatura ile birlikte gönderdiğiniz malların bir
listesini sizlere ileteceklerdir.
Paketleri bize iletmek için iki imkanınız vardır:
Paketleri posta hizmetleri veren bir firma ile ücretini ödeyerek bize gönderebilirsiniz.
Bu durumda posta masrafları size ait olacaktır. Eğer ödemeli gönderirseniz,
paketinizi kabul etmeyiz.
Paketleri istediğiniz yerden biz alırız. Bunun için bize belge ile başvurmanız gerekir.
Tarafımızdan görevlendirilen şahıs veya şahıslar üç gün içerisinde size uğrayıp
paketleri alırlar. Bu hizmet Federal Almanya’nın her tarafı için geçerlidir. Eğer alınan
kartonların değeri karton başına 30,-€ yu veya palet başına 150,-€ yu geçerse ücret
alınmaz.
4. Ödeme
Hızlı ve esnek bir ödeme yolu!
Sadece 7 gün sonra ücretiniz elinizdedir.
İsterseniz havale yaparız, isterseniz size bir çek göndeririz.
Yahut da bir hayırda bulunmak isterseniz, bir yere bağış
yapabilirsiniz.

Ödeme
Bize gönderdiğiniz malların elimize geçmesinden 7 gün sonra ödeme yapılır. Bu ödeme
için isterseniz bize bir banka hesap numarası bildirirsiniz ve biz parayı bu hesaba havale
ederiz. Yahut da size bu miktar üzerinden bir çek veririz (Çekle ödemelerde 0,50 € porto
alınır).
Bu ödemeye paralel olarak size bir mail ile faturanızı göndeririz. Bu fatura ve liste,
modülleri geçerli çevre yasalarına göre imha ettiğinize ve geri dönüşüme verdiğinize dair
birer kanıt olarak geçerlidir.
Boş mürekkep kablarını ve toner kartuşlarını bağışlayınız:
Bu boş modüllerle isterseniz bir hayır da işleyebilirsiniz. Alacağınız miktarı
Erlangen’deki McDonlad Haus kuruluşuna bağışlayabilirsiniz. Bunu teslim tutanağında
işaretlemeniz yeterlidir. Biz sizin isteğiniz doğrultusunda size ödenecek miktarı eksiksiz
olarak bu kuruluşa göndeririz. Ödeme gerçekleştikten sonra McDonald Çocuk Yardımları
kuruluşundan bir bağış makbuzu da alırsınız. Bu konudaki bilgileri “Leergutspende”
bölümünden bulabilirsiniz.
Daha geniş bilgi edinmek isterseniz lütfen “Ankaufsbedingungen” veya “Fragen/FAQ”
bölümlerine tıklayınız. Biz şahsen de sorularınızı yanıtlamaya hazırız. “Kontakt”
sayfasında hangi şahıslarla görüşebileceğinizi bulabilirsiniz.
www.geldfuermuell.de

