Zgodnie z art. 37 Ustawy z dnia 11 września
2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i
elektronicznym:
Informacja o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
1. Nie należy umieszczać zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (dalej:
zużytego sprzętu) łącznie z innymi odpadami.

2. Posiadacz zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych jest
obowiązany do przekazania go zbierającemu zużyty sprzęt lub podmiotowi
uprawnionemu do zbierania zużytego sprzętu.

3. Sprzedawca 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 – zużyty
sprzęt Sprzedawca przyjmuje pod adresem: 63-600 Kępno, ul. Młyńska 8a.

4. Sprzedawca, dostarczając Klientowi 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. Chęć przekazania Sprzedawcy zużytego sprzętu w w/w przypadku
proszę zgłaszać na przykład w następujący sposób: mailowo na
adres: recykling@adabet24.eu lub telefonicznie pod numerem 62 583 12 00.

5. Sprzedawca 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. zużyty sprzęt Sprzedawca
przyjmuje pod adresem: 63-600 Kępno, ul. Młyńska 8a.

6. Punkty zbierania zużytego sprzętu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej:
http://rzseie.gios.gov.pl/szukaj_rzseie.php?nazwa_podmiotu=&state_id%5B%5D=
0&nr_rej=&nr_nip=&literal_id%5B%5D=0&szukaj=Wyszukaj

7. Rodzaje sprzętu podlegającego zwrotowi do naszego punktu na zasadach
określonych w ustawie:


Ekrany, monitory i sprzęt zawierający ekrany o powierzchni większej niż 100
cm2

(Np. Ekrany, odbiorniki telewizyjne, cyfrowe ramki LCD do zdjęć, monitory, laptopy,
notebooki.)


Sprzęt małogabarytowy, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie
przekracza 50 cm

(Np. Odkurzacze, zamiatacze do dywanów, urządzenia do szycia, oprawy
oświetleniowe, kuchenki mikrofalowe, sprzęt wentylujący, żelazka, tostery, noże
elektryczne, czajniki elektryczne, zegary i zegarki, golarki elektryczne, wagi,
urządzenia do pielęgnacji włosów i ciała, kalkulatory, odbiorniki radiowe, kamery
wideo, sprzęt wideo, sprzęt hi-fi, instrumenty muzyczne, sprzęt do odtwarzania
dźwięku lub obrazu, elektryczne lub elektroniczne zabawki, sprzęt sportowy,
komputery rowerowe, do nurkowania, biegania, wiosłowania itd., czujniki dymu,
regulatory ciepła, termostaty, małogabarytowe narzędzia elektryczne i elektroniczne,
małogabarytowe wyroby medyczne, małogabarytowe przyrządy do monitorowania i
kontroli, małogabarytowe urządzenia automatycznie wydające produkty, mały sprzęt
ze zintegrowanymi panelami fotowoltaicznymi.)


Małogabarytowy sprzęt informatyczny i telekomunikacyjny, którego żaden z
zewnętrznych wymiarów nie przekracza 50 cm
(Np. Telefony komórkowe, GPS, kalkulatory kieszonkowe, routery, komputery

osobiste, drukarki, telefony.)

