
  
     

  

 

 
TOMRA PULLOVIESTI 01 | 2020    

 
 

Pulloviesti nyt sähköisessä muodossa, ole hyvä! 
  

Säästääksemme luontoa, tulemme jatkossa lähettämään Puolloviestin 

sähköisesti. Tavoitteenamme on myös lähettää Pulloviesti useamman kerran 

vuodessa. Toivottavasti viihdytte seurassamme! 

 
 

Tomra palvelee normaaliin tapaan – myös poikkeustilan aikana 
 

Tomra pyrkii kaikessa toiminnassaan huomioimaan Covid-19 viruksen 

aiheuttamat haasteet samalla palvellen edelleen normaalisti. 

Asiakaskäyntien yhteydessä noudatamme aina kaikkia myymälän omia 

sekä viranomaisten antamia ohjeistuksia ja varotoimenpiteitä. Lue 

lisää aiheesta kotisivuiltamme. 
 
Laitetoimitukset, asennukset sekä huolto- ja ylläpitokäynnit 

toteutetaan normaalisti suunniteltujen aikatalujen mukaisesti. Myös 

asiakastukemme palvelee edelleen laajojen aukioloaikojemme 

puitteissa numerosta 09-825 48 230 tai asiakaspalvelu@tomra.com.  

 

Pullonpalautus on tärkeä osa kierrätystä ja vastuullisuutta 

Pullonpalautus nähdään yhä tärkeämpänä osana kierrätystä ja 

vastuullisuutta. Suurin osa kuluttajista (90%) pitää pakkausten 

kierrätystä tärkeänä tai erittäin tärkeänä osana ympäristönsuojelua.  

Kierrättämällä tyhjät juomapakkaukset estämme niiden päätymisen 

kaatopaikoille, luontoon tai meriin. Clean Loop-kierrätyksen avulla 

palautetuista juomapakkauksista saatu arvokas materiaali voidaan 

käyttää uudelleen vastaavien tuotteiden valmistukseen. Näin 

kertakäyttöinen tuote muuttuu uudelleenkäytettäväksi. 

https://www.tomra.com/en
https://www.facebook.com/TOMRAFinland/
https://twitter.com/TOMRACollection?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.instagram.com/tomracollection/?hl=en
https://www.linkedin.com/company/tomra-Finland/
https://www.tomra.com/fi-fi/collection/reverse-vending/reverse-vending-news/2020/tomra-palvelee-normaaliin-tapaan
https://www.tomra.com/fi-fi/collection/reverse-vending/reverse-vending-news/2020/tomra-palvelee-normaaliin-tapaan
mailto:asiakaspalvelu@tomra.com
https://www.tomra.com/fi-fi/collection/reverse-vending/why-tomra
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Syy myymälän valintaan – toimiva pullonpalautus! 
 

Asiakkaat arvostavat hyvin toimivaa pullonpalautusta ja jopa 44 

prosenttia kuluttajista kertoi sen olevan syy myymälän valintaan! 

Myös tutkimustulokset  osoittavat, että siisti ja sujuva 

pullonpalautus, jossa ei tarvitse jonottaa, vetää puoleensa 

asiakkaita.  

Toimintavarma ja huoleton pullonpalautusjärjestelmä tuo myös 

sujuvuutta myymälän arkeen, antaen mielenrauhaa ja vapauttaen 

henkilökunnan aikaa myyntityöhön. 

Pullonpalautusjärjestelmällä on siis merkitystä!  

 

Tomralla on ratkaisu jokaisen myymälän tarpeisiin – myös 
ahtaissa tiloissa! 
 
Pienempien myymälöiden tarpeisiin suunnitellussa T70 

pullonpalautusautomaatissa on erittäin nopea ja tarkka 360 asteen 

tunnistus sekä sisäänrakennetut puristimet tölkeille ja KMP-pulloille. 

Lasipullot lajitellaan SoftDrop-keräilyvaunuun.  

Valitse kahdesta T70 vaihtoehdosta sopivin  – seinään upotettava ja 

takaa tyhjennettävä T70 Dual tai pullohuoneeton T70 TriSort, jonka 

tilantarve on vain 2m2. 

Varastossamme on muutama T70 automaatti, joten nopeakin toimitus 

on mahdollinen. Tilaamalla T70 automaatin 31.5.2020 mennessä, saat 

kahden vuoden Effect-tasoisen ylläpitosopimuksen veloituksetta (arvo 

n. 2500 euroa). Laitetaan pullonpalautus kuntoon myös sinun 

myymälässäsi – vielä ennen kesää! 

Kuvassa oikealla Variston Tokmannin myymäläpäällikkö Katja Hukka. 

Lue lisää T70 asiakkaan käyttökokemuksista.  

Kysy meiltä myös edullista vuokrakonetta esim. remontin ajaksi! 

 

Lähes 80% suomalaisten palauttamista tyhjistä 
juomapakkauksista kierrätetään Tomran automaattien kautta! 
Meillä on sopiva ratkaisu jokaiseen myymälään. Asiakkaidemme tarpeita 
kuunnellen, olemme jo lähes 50 vuoden ajan kehittäneet 
palautusratkaisuja sinulle. Lue lisää kauppiaiden käyttökokemuksista. 

https://www.tomra.com/en
https://www.facebook.com/TOMRAFinland/
https://twitter.com/TOMRACollection?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.instagram.com/tomracollection/?hl=en
https://www.linkedin.com/company/tomra-Finland/
https://www.tomra.com/fi-fi/collection/reverse-vending/reverse-vending-news/2020/miten-asiakkaat-palauttavat-pullonsa-mieluiten
https://www.tomra.com/fi-fi/collection/reverse-vending/case-studies/alykas-tomra-t70-tuli-tokmanniin
https://www.tomra.com/fi-fi/collection/reverse-vending/case-studies
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Mielenrauhaa ylläpitosopimuksella  
 

Hankkimalla Tomran ylläpitosopimuksen, voit rauhallisin mielin 

keskittyä asiakkaiden palveluun samalla kun me valvomme 

palautuslaitteistosi toimintaa puolestasi. Etäseurannan avulla 

suoritamme tarvittavat huoltotoimenpiteet jo ennen kuin ne aiheuttavat 

ongelmia pullonpalautuksessa.  

Tomran ylläpitosopimus ja ammattitaitoinen huolto takaavat myös, että 

pullonpalautuslaitteistosi on toimintavarma ja pitkäikäinen. Tarjoamme eri tasoisia ylläpitosopimuksia 

jokaisen myymälän tarpeisiin.  

Lue lisää uudistetuista ylläpitosopimuksistamme tai ole suoraan yhteydessä asiakaspalvelu@tomra.com. 

 

 

 

Tomran huolto 
palveluksessasi  
myös koko kesän 
ajan! 

 

Ilmoittamalla asiakasnumeron sekä huoltoa 

kaipaavan laitteen sarjanumeron, nopeutat 

asiointia huoltoa tilattaessa. 

  

Tiedot löytyvät laitteisiin kiinnitetyistä 

tarroista, ks. kuva vasemmalla.  

 

Tomran keskushuoltoon soitat 
normaalin puhelun hinnalla!  
 

OY TOMRA AB 
Elannontie 5 
01510 Vantaa 
Puh: 09-825 48 20 
www.tomra.fi 
myynti@tomra.com 

TOMRA KESKUSHUOLTO:  
ma-pe klo 8-21 
la klo 8-18 
su klo 12-18 
 
09-825 48 230 

 

asiakaspalvelu@tomra.com 
 
 

 
Unsubscribe:  Mikäli et enää jatkossa halua vastaanottaa Pulloviesti-lehteä TOMRAlta,  lähetä pyyntösi sähköpostitse osoitteeseen 
tiedotteet@tomra.com.  Saatamme kuitenkin jatkossa lähettää palveluihimme tai tuotteisiimme liittyviä tärkeitä tiedotteita, kuten esim. 
huoltotiedotteita. Lue lisää tietosuojastamme: : https://www.tomra.com/en/privacy.  Osoitelähde: Tomran asiakasrekisteri.  
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