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TILLATT ESKESTØRRELSE OG VEKT

HVORDAN SKAFFE STORE ESKER HELT 
GRATIS

HVORDAN PAKKE ESKENE PÅ EN 
SIKKER MÅTE

HVORDAN DU SENDER FORSENDELSEN 
MED POSTEN

Vi har laget denne praktiske pakkeguiden slik at du kan sende oss så store 
og miljøvennlige forsendelser som mulig. Dersom du følger tipsene kan 
du enkelt oppnå minimumsvekten og motta veldedighetspoeng, samtidig 
som du sparer miljøet for unødvendig transportutslipp!



TILLATT ESKESTØRRELSE 
OG VEKT

MINIMUMSVEKT: 7 KG

MAKSIMUMSVEKT: 35 KG

MAKSIMUMSLENGDE: 
240 CM

MAKSIMUMSLENGDE 
PLUSS OMKRETS: 360 CM

Bring har følgende retningslinjer for forsendelser med TASSIMO-avfall:
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TIPS TIL HVOR DU KAN FÅ STORE ESKER:

• SUPERMARKEDER

• LOKALE MATBUTIKKER

• KONTORER

• KAFEER

• ELEKTRONISKE BUTIKKER, F.EKS. ELKJØP OG EXPERT

• HAGESENTRE

HVORDAN SKAFFE STORE 
ESKER HELT GRATIS

Det finnes flere gode steder hvor du kan oppdrive gratis esker som du kan bruke til å sende inn 
ditt TASSIMO-avfall (kapsler og foliemballasje). Et godt tips er å spørre i din lokale matbutikk. 
Matbutikker har vanligvis mange esker liggende, og er som oftest glade for å kunne gi dem bort.
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HVORDAN PAKKE ESKENE 
PÅ EN SIKKER MÅTE

FYLL ESKEN HELT FULL
Jo flere TASSIMO-kapsler og mer folieemballasje som du kan pakke ned i esken, jo mer poeng vil 
du motta for forsendelsen din. Pass derfor på å fylle esken helt full. Husk at du kan sende oss både 
TASSIMO-kapsler og folieemballasje, men ikke pappemballasje. Denne bør sorteres i papir- og 
pappgjenvinningen.

TEIP ESKEN
For at esken din skal komme trygt og enkelt frem til TerraCycles varehus anbefaler vi at du passer 
på at esken er teipet godt igjen. Slik blir esken mer solid, noe som forhindrer at den blir ødelagt 
under frakt. 

TEIP TO ELLER FLERE ESKER SAMMEN
Du kan alltids teipe to eller flere esker sammen med pakketeip, slik at du lager en stor forsendelse 
(se eksempel på dette under). Da er det spesielt viktig å passe på at eskene er teipet ordentlig 
godt igjen. Det er også viktig å huske på at du kun bruker én forsendelsesetikett på eskene som du 
har teipet sammen. Dette sørger for at vi registrerer esken som en enkeltforsendelse.

TIPS: Pass på at forsendelsen din ikke lekker gjennom esken. Det 
kan være lurt å ha alle kaffekapslene i en avfallspose i esken 
slik at det ikke lekker.

3



SENDE EN 
FORSENDELSE

HAR DU SPØRSMÅL?
Skulle du mot formodning få problemer med å sende inn en eske til oss, til 
tross for å ha fulgt eskeguiden, er det bare å ta kontakt med TerraCycle på 
telefon 85 22 68 13 eller mail: kundeservice@terracycle.no.

Dersom forsendelsen din respekterer Brings retningslinjer (vekt 35 
kg, lengde 240 cm, høyde pluss omkrets 360 cm) bør det gå helt 
fint å sende den til oss, også dersom det er flere esker som er teipet 
sammen.

Når du skal sende inn esken, uavhengig om det er kun en eller flere 
esker teipet sammen, printer du ut en forsendelsesetikett og teiper 
den på esken/eskene. Forsendelsen vil dermed telles som en enkelt 
forsendelse. Dette er bedre for miljøet, og i tillegg en enkel måte for 
deg å oppnå minimumskravet på 2 kg. for å motta veldedighetspoeng.
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