Miljøpolitikk og retur av EE-avfall
THORN Norge AS tar ansvar for miljøet ved å etterleve gjeldende regelverk og krav gjennom returløsninger i
Norge. Vi forsøker gjennom vår avtale å øke nivået av gjenbruk på en effektiv og bærekraftig måte.

EE-avfall
THORN tar imot all utrangert hjemmeelektronikk samt elektronisk utstyr. Vi er medlem av ERP Norge som
håndterer vårt EE-avfall i Norge, og som i tillegg har tillatelse til å operere i land som Danmark, Finland,
Irland, Italia, Spania, Storbritannia, Østerrike og flere. Som resten av bransjen er THORN pålagt å inkludere
miljøavgift i prisen ved salg av hjemmeelektronikk. Miljøavgiften er en offentlig avgift som er med på å
finansiere returordninger samt sikrer optimal håndtering av EE-avfall og gjenvinning av returnerte
produkter.
Levering av elektrisk avfall til gjenvinning krever fysisk håndtering og transport. All frakt for THORN skjer
gjennom transportløsning med Bring og Bring Home Delivery som gjennom sitt miljøengasjement jobber
målrettet med å stadig bli en grønnere logistikkpartner.

Retur av EE-avfall ved utlevering av produkt
Når vi leverer deg en ny tung vaskemaskin, tørketrommel eller et stort kombiskap og du har et tilsvarende
produkt, du gjerne vil kvitte deg med, så tar vi gjerne dette med oss slik at du slipper å tenke på levering til
din lokale miljøstasjon. Returtransporten bestiller du samtidig med hjemlevering.

Innsending av EE-avfall
Vi tar imot alle typer hjemmeelektronikk av typen som benytter strøm eller batterier. Du er velkommen til å
sende ditt returprodukt til vårt kontor hvor du kan være sikker på at vi gjennom vårt returselskap vil sørge
for en miljøvennlig gjenvinning.
Det er gratis for deg å sende inn småeletronikk. For større produkter* betaler du kun for frakten.
Resterende transport og gjenvinning ordner vi for deg. For å levere inn ditt produkt, så ta kontakt med vår
kundeservice, så hjelper vi deg.
*Definisjonen av større produkter er hvis produktet har ytre mål over 50 cm. Er du usikker på produktets størrelse, ta kontakt.

For innsending av småelektronikk og batterier, benytter du vår postboksadresse:
Thorn Norge AS.
Postboks 6020 Etterstad
0601 Oslo

Oppdatert: 03.05.22

For innsending eller levering av tunge produkter, med vekt over 35kg, benyttes følgende adresse:
Thorn Norge AS.
Innspurten 13A
0663 Oslo

Oppdatert: 03.05.22

