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RINGNES DRAUGHTMASTER KUNDEINFORMASJON

Kunder som skal være med i panteordningen for Ringnes Draught Master bes
vennligst lese nøye gjennom denne informasjonen.
Til
Bruker av
DraughtMaster
Oslo
7. februar 2020

1.
Innmelding i pantordning hos INFINITUM AS
For å komme inn i ordningen må serveringsstedet meldes inn som kunde hos
Infinitum. NB!, er du allerede kunde i den ordinære pantordningen for bokser og
plastflasker behøver du ikke melde deg inn på nytt.
Aktører som ikke er medlem, må melde seg inn på Infinitums nettside via linken
http://medlem.infinitum.no/pantemottak/kundeny.aspx.
Du kommer direkte inn på innmeldingsskjema hvor alle felter skal fylles ut.
NB! - I feltet «Annen info» nederst på skjemaet skal dere skrive «Ringnes Draught
Master».
Når innmelding er registrert vil dere motta en bekreftelse og et kundenummer.
2.
Bestilling av sekker og henting
Når dere er innmeldt og har fått kundenummer, kan dere bestille sekker og henting
som følger:
sekker for innsamling av fat (http://medlem.infinitum.no/?cmd=prod). En
sekk skal inneholde eksakt 10 stk tomme Draught Master.
henting (http://medlem.infinitum.no/?cmd=hent). Fylte sekker hentes av
Infinitums transportør kostnadsfritt for serveringsstedet senest 5 virkedager fra
bestillingsdato. Begge linker krever innlogging.
Sekkene til DraughtMaster har sporingsetikett, det betyr at dere ikke skal
sette på egen etikett.
3.
Panteoppgjør
Infinitum lager panteoppgjør 2 ganger pr mnd. Kreditnota (pantavregning) utstedes
med dato 15. (forfall siste i mnd.) og den siste i måneden (forfall 15. påfølgende
mnd).
Pant pr DraughtMaster:
NOK 40,-
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KUNDER ORDINÆR PANTORDNING
Dersom du ikke allerede er medlem i pantordningen for drikkevareemballasje i
metall og plast (bokser og flasker) kan du nå benytte muligheten til å bli med også
her. Det kreves ingen ekstra innmelding. Eneste forskjell fra DM ordningen er at
det er en egen sekk for bokser og flasker (kan også bestilles på vår nettside), og at
disse sekkene må merkes med en etikett for registrering av kunde- og
sekkenummer.
Bestilling av etiketter: logg inn på http://medlem.infinitum.no/?cmd=prod og velg
etiketter. Innholdet i slike sekker skal telles opp på et av våre anlegg slik at dere
får korrekt oppgjør.
For bokser og flasker utbetales det i tillegg til panten en håndteringsgodtgjørelse pr
enhet.
Har dere spørsmål, vennligst kontakt oss på mail info@infinitum.no eller tlf.
22121520.

Med vennlig hilsen
Infinitum

