Avtal om återlämning av uttjänta däck m m
Gummi-, regummerings- och bilverkstäder, bilåterförsäljare, bensinstationer samt demonterare som har
särskilt avtal med SDAB.
Parter: Svensk Däckåtervinning AB, Box 124, 185 22 Vaxholm, nedan benämnt ”SDAB” och

Firmanamn 		

Hämtningsadress

Org nr 		

Telefon

Postadress		

Kontaktperson

Postnr

E-postadress

Postort

Genom undertecknande nedan ingår Verkstaden avtal med SDAB
enligt följande.
1. Avlämning av däck för återvinning
Verkstaden medges rätt att under nedan angivna villkor och
förutsättningar, på ovan angiven hämtningsadress, lämna uttjänta
däck till SDAB:s entreprenör för vidarebefordran till återvinning utan
särskild avgift vid avlämnandet.
2. Förbindelse – däck som får lämnas för avhämtning till
återvinning
Verkstaden förbinder sig att för avhämtning till återvinning
endast avlämna uttjänta däck som härrör från den egna
huvudverksamheten, samt däck som, utan att härröra från den
egna verksamheten, inlämnats för återvinning till Verkstaden av
konsument (ej juridisk person) som använt däcken för enskilt bruk.
Uttjänta däck från skrotbilar, däck som härrör från bildemonterare
samt importerade stommar, får inte lämnas för avhämtning till
återvinning utan särskild överenskommelse. För regummerare
gäller att stommar som insynats, men sedan faller till skrot får
lämnas, men ej några stommar från stomhandlare, oavsett om
stommarna är importerade eller utsorterade i Sverige.
3. Förutsättningar för avhämtning
Minimikvantiteter: Minsta volym som avhämtas för återvinning
är 300 st personvagnsdäck eller två (2) ton. Kan Verkstaden
visa att den angivna minimivolymen inte kan lagras kan separat
överenskommelse träffas mellan Verkstaden och SDAB:s
entreprenör om egen transport eller särskild avhämtningsvolym.
Avisering av avhämtning: Verkstaden skall meddela SDAB:s
entreprenör eller dennes transportör, via epost, om avhämtning
minst 14 dagar före avhämtningsdatum. Minimitiden varierar
beroende på säsong och plats.

Närmare föreskrifter om de vid från tid till annan gällande
minimitiderna, samt aktuell e-postadress lämnas av SDAB:s
entreprenör.
Hämtningsstället: Däck för avhämtning till återvinning skall placeras
lätt åtkomligt för kranbil (stort fordon).
Vid otillåten placering eller annat hinder för avhämtning som
Verkstaden förorsakat äger SDAB eller dess entreprenör/
transportör rätt att påföra Verkstaden särskild avgift för stoppet,
om hindret lett till att hämtning inte kunnat ske eller väsentligen
fördröjts. SDAB eller dess entreprenör/transportör skall äga rätt
att på hämtningsstället montera utrustning för registrering av plats,
tidpunkt och volymer för hämtning (5 cm i diameter, 5 mm tjock).
4. Avtalstid
Detta avtal gäller tillsvidare och med en ömsesidig uppsägningstid
om sex (6) månader.
5. Förtida upphörande samt frånträdande
Bryter Verkstaden mot villkoren i detta avtal och är kontraktsbrottet
väsentligt eller upprepas det trots påpekande, äger SDAB rätt att
häva detta avtal med omedelbar verkan. SDAB äger vidare rätt
att frånträda detta avtal för det fall att Verkstaden inte uppfyller
villkoren för deltagande i SDAB:s återvinningssystem enligt detta
avtal, t.ex. om Verkstaden inte tillhör den kategori av återlämnare
som anges i rubriken till avtalet.

Returneras till:
Svensk Däckåtervinning AB, Box 124, 185 22 Vaxholm.
E-post: info@sdab.se
Obs! Vi skickar endast bekräftelse till avtal som e-postats.

Ort		

Datum

Underskrift av behörig firmatecknare

Namnförtydligande

Svensk Däckåtervinning AB
Box 124, 185 22 Vaxholm

Besök Strandgatan 3
Telefon 08-50 60 10 55

e-post info@sdab.se
www.sdab.se

Org. nr. 556484-9585

