Pokyny pro registraci výrobce a dovozce elektrických a elektronických zařízení
1. Zaslat emailem na klientský servis (kohoutkova@retela.cz) identifikační údaje pro vygenerování smlouvy název
společnosti (jméno), sídlo, + případně korespondenční adresa, IČ, DIČ, číslo bankovního účtu, jméno jednající
osoby. Smlouva bude následně zaslána na kontaktní email.
2. Stáhnout přílohy (www.retela.cz, Ke stažení, Dokumenty pro registraci) vyplnit a podepsat:
•

Příloha č. 1 - Všeobecné obchodní podmínky
o

Stáhnout na webových stránkách, Potvrdit/podepsat na zadní straně

•

Příloha č. 2 – aktuální váhový sazebník – pro vaši informaci, neposílat zpět

•

Příloha č. 3 - Identifikace výrobce
o

podskupiny je třeba vyplnit podle vyhlášky - prosím o zvážení, ve kterých podskupinách budete
uvádět zboží na trh, údaj se uvádí při registraci na MŽP

•

Příloha č. 4 - Plná moc
o

•

Příloha č. 5 - Kontaktní osoby
o

•

Podpis statutárního zástupce (úřední ověření není nutné)

Prosím doplňte kontaktní osoby za Vaši stranu

Příloha č. 6 - Způsoby označování elektrozařízení –
o

Ve formuláři vyplňte tři křížky ( X ) takto
zda prodáváte zboží pod svým názvem nebo druhá varianta - prodáváte značky jiných firem,
nebo obojí,
znak přeškrtnuté popelničky s podtržítkem je povinné označení
v poslední části – křížek tam, kde je toto označení umístěno- na zařízení a v průvodní
dokumentaci

•

Příloha č. 7 – pro vaši informaci, neposílat zpět

•

Příloha č. 8 - Souhlas výrobce
o

Vyplňte, prosím, skupinu zařízení a nechte podepsat statutárního zástupce (úřední ověření není
nutné)

•

EXCELL Tabulka – Způsob prodeje a značky
o

NUTNÉ vyplnit a zaslat excell soubor na kohoutkova@retela.cz- bez toho dokumentu není možné
registraci provést

3. Poslat všechny dokumenty vyplněné a podepsané (není nutné úřední ověření podpisů) zpět poštou nebo kurýrem
na adresu RETELA,s.r.o., Neklanova 152/44, 12800 Praha 2.
4. My zajistíme podpis příslušných dokumentů naší stranou – Smlouva a plná moc - a tyto dokumenty vám zašleme
zpět.
5. Maximálně do 10 dnů od přijetí těchto dokumentů vám bude elektronicky zasláno potvrzení o přijetí a případná
výzva k doplnění
6. 1x za měsíc jsou podávány návrhy na zápis do Seznamu výrobců
7. Po zápisu do Seznamu výrobců obdržíte Certifikát o plnění povinností výrobce/dovozce s evidenčním číslem
výrobce

