Informacje o zasadach zbierania zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego.
Każdy z nas jest użytkownikiem sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a co za tym idzie
potencjalnym wytwórcą niebezpiecznego dla ludzi i środowiska odpadu.
Zostaw zużyty sprzęt w sklepie, w którym kupujesz nowe urządzenie.
Każdy sklep M - M O T ma obowiązek nieodpłatnego przyjęcia starego sprzętu
elektrycznego lub elektronicznego, jeśli Klient dokona w nim zakupu nowego sprzętu tego
samego rodzaju i pełniącego tą samą funkcję.
Zostaw małogabarytowy zużyty sprzęt w dużym markecie bez konieczności kupowania
nowego.
Sklepy o powierzchni sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych
wynoszącej min. 400 m2 są zobowiązane 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.
Oddaj zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w miejscu dostawy.
W przypadku dokonywania zakupów za pośrednictwem sklepu internetowego sprzedawca,
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.
Odnieś zużyty sprzęt do punktu zbierania.
Informację o najbliższej lokalizacji punktu zbierania zużytego sprzętu znajdą Państwo na
gminnej stronie internetowej oraz w naszych sklepach. Każda nasza placówka posiada
wywieszoną na sali sprzedaży informację o punktach zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego w Państwa mieście.
Zostaw sprzęt w punkcie serwisowym.
Jeżeli naprawa sprzętu jest nieopłacalna lub niemożliwa ze względów technicznych, serwis jest
zobowiązany do nieodpłatnego przyjęcia tego urządzenia.
Każde urządzenie zasilane prądem lub bateriami powinno być oznakowane symbolem
przekreślonego kosza:
Symbol przekreślonego kosza na śmieci umieszczany na sprzęcie,
opakowaniu lub dokumentach do niego dołączonych oznacza, że
produktu nie wolno wyrzucać łącznie z innymi odpadami.
Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do
wyznaczonego punktu zbiórki w celu właściwego jego
przetworzenia.
Prawidłowa utylizacja urządzeń umożliwia zachowanie cennych zasobów środowiska
naturalnego oraz na uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być
zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami.
*Zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.
U. z dnia 23 października 2015 r.)

