Prowadzenie działalności bez szkody dla środowiska i przestrzeganie zasad prawidłowego
postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym to dla nas priorytet. Dlatego
zarejestrowaliśmy się w rejestrze przedsiębiorstw prowadzonym przez GIOŚ jako Wprowadzający
sprzęt i podjęliśmy współpracę z CCR Polska Sp. z o. o. Każdy z nas jest użytkownikiem sprzętu
elektrycznego i elektronicznego, a co za tym idzie potencjalnym wytwórcą niebezpiecznego dla ludzi i
środowiska odpadu. Z drugiej strony zużyty sprzęt to cenny materiał, z którego możemy odzyskać
surowce takie jak miedź, cyna, szkło, żelazo. Zwracamy uwagę, iż przekazanie zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego do punktów zbierania przyczynia się do ponownego użycia,
recyklingu bądź odzysku sprzętu, a co za tym idzie do ochrony środowiska naturalnego.

INFORMACJA O SYSTEMIE ZBIERANIA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO

Informujemy, że A.G.A Analytical Sp. z o.o. sp. k. (dalej: „A.G.A. Analytical”):
1. Dostarczając nabywcy sprzęt nieprzeznaczony dla gospodarstw domowych zapewnia nieodpłatny
odbiór zużytego sprzętu niepochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu
o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje, co sprzęt dostarczony.
2. Zobowiązana jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu niepochodzącego z gospodarstw
domowych w punkcie sprzedaży i punkcie odbioru zamówień (adres siedziby firmy A.G.A Analytical),
o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje, co sprzęt sprzedawany. Poniżej
zamieszczamy adres punktu sprzedaży i punktu odbioru zamówień, gdzie można oddać zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny:
A.G.A. Analytical Sp. z o.o. Sp. k. ,ul. Wiertnicza 52A, 02-952 Warszawa
3. A.G.A. Analytical nieodpłatnie przyjmuje w siedzibie firmy zużyty sprzęt niepochodzący z
gospodarstw domowych, bez konieczności zakupu nowego sprzętu nieprzeznaczonego dla
gospodarstw domowych.
4. A.G.A. Analytical może odmówić przyjęcia zużytego sprzętu, który z uwagi na jego zanieczyszczenie
stwarza zagrożenie dla zdrowia lub życia osób przyjmujących zużyty sprzęt. W takim przypadku
posiadacz zużytego sprzętu przekazuje go do zbierającego zużyty sprzęt lub prowadzącego zakład
przetwarzania. Zużyty sprzęt można również przekazać do punktów zbierania, których adresy
dostępne są na stronach internetowych gmin lub w siedzibach urzędów.
Zakład Przetwarzania, do którego można oddać Zużyty Sprzęt Elektryczny i Elektroniczny:

Terra Recycling spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim,
przy ul. Traugutta 42, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000573073, NIP: 7732439377, Regon:
100760305, GIOŚ: E0011628ZP

Symbol przekreślonego kontenera na odpady umieszczany na sprzęcie
oznacza, że zużytego sprzętu nie należy umieszczać w pojemnikach łącznie z innymi odpadami.
Składniki niebezpieczne zawarte w sprzęcie elektronicznym mogą powodować długo utrzymujące się
niekorzystne zmiany w środowisku naturalnym, jak również działać szkodliwie na zdrowie ludzi.
Użytkownik, który zamierza pozbyć się zużytego urządzenia ma obowiązek przekazania go
zbierającemu zużyty sprzęt. Kupując nowy sprzęt, stary tego samego rodzaju i pełniący te same
funkcje można przekazać sprzedawcy. Zużyty sprzęt można również przekazać do punktów zbierania,
których adresy dostępne są na stronach internetowych gmin lub w siedzibach urzędów.
Nie wolno wyrzucać zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami!
÷
Odpowiednie postępowanie ze zużytym sprzętem zapobiega potencjalnym negatywnym
konsekwencjom dla środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia.
÷
Jednocześnie oszczędzamy naturalne zasoby naszej Ziemi wykorzystując powtórnie surowce
uzyskane z przetwarzania sprzętu.

