Na postawie USTAWY z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z późn.
zmianami informujemy co następuje:
Zgodnie z Art. 36. Posiadacz zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych jest obowiązany do
przekazania go zbierającemu zużyty sprzęt lub podmiotowi uprawnionemu do zbierania zużytego sprzętu, o
którym mowa w art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
Art. 37. 1. Dystrybutor obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw
domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt
sprzedawany.
2. Dystrybutor, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do
nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile
zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony.
3. Dystrybutor prowadzący jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynoszącej co najmniej 400 m2 poświęconej
sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, jest obowiązany do nieodpłatnego przyjęcia w tej
jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z
zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla
gospodarstw domowych.
4. Dystrybutor jest obowiązany do umieszczenia w widocznym miejscu w punkcie sprzedaży informacji w zakresie, o
którym mowa w ust. 1–3. Dystrybutor udostępniający na rynku sprzęt za pomocą środków porozumiewania się na
odległość jest obowiązany do przekazania tych informacji w sposób umożliwiający zapoznanie się z nimi, w
szczególności na stronie internetowej lub w formie komunikatu.
Zgodnie z Art. 40. 1. Prowadzący punkt serwisowy jest obowiązany do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu, w
przypadku gdy naprawa przyjętego do punktu serwisowego sprzętu jest niemożliwa ze względów technicznych lub gdy
właściciel sprzętu uzna, że naprawa sprzętu jest dla niego nieopłacalna.
Art. 41. 1. Dystrybutor oraz prowadzący punkt serwisowy mogą odmówić przyjęcia zużytego sprzętu, który z
uwagi na jego zanieczyszczenie stwarza zagrożenie dla zdrowia lub życia osób przyjmujących zużyty sprzęt.
Komunikat:
Informujemy, że nasza firma nie prowadzi sprzedaży detalicznej w sklepie stacjonarnym.
Sprzedaż naszych produktów prowadzona jest wyłącznie poprzez sklep internetowy.
Z uwagi na powyższe zużyty sprzęt elektryczny oraz elektroniczny można oddać :
• w przypadku dokonania zakupu sprzętu w naszym sklepie internetowym lub w sytuacji zgłoszenia reklamacji
w naszym punkcie wysyłkowo-serwisowym pod adresem; 05-074 Halinów , Brzeziny 13 B
• w Punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych znajdujących się w całej Polsce
• w Punktach zbierania zorganizowanych przez Urzędy – informacje znajdują się na stronach internetowych
Urzędów gminnych lub miejskich.
• w zorganizowanych przez Organizacje Odzysku punkach selektywnej zbiórki odpadów– informacje znajdują
się na stronie www.czerwonekontenery.pl

