
www.decydujesz.pl

BEZPŁATNY ODBIÓR 
DUŻEGO AGD

NA TERENIE CAŁEJ POLSKI



BEZPŁATNY ODBIÓR DUŻEGO AGD
NA TERENIE CAŁEJ POLSKI

Jak zgłosić odbiór?

Wypełnij formularz zgłoszeniowy na www.decydujesz.pl

lub zadzwoń pod numer 32 737 85 87

Pamiętaj!

NIE WOLNO WYRZUCAĆ ZUŻYTEGO SPRZĘTU 
ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO ŁĄCZNIE 

Z INNYMI ODPADAMI

r Za wyrzucenie urządzenia w miejscu do tego 
nieprzeznaczonym grozi kara grzywny! 

r Elektroodpady są źródłem cennych surowców, które  
można ponownie wykorzystać, oszczędzając 
jednocześnie naturalne zasoby naszej planety!

r Zużyty sprzęt może zawierać substancje (np. ołów, 
kadm, chrom, brom, rtęć, freon), które są niebezpieczne  
dla zdrowia i życia ludzi oraz dla środowiska!

Jakie urządzenia odbieramy?

Bezpłatnie odbieramy wielkogabarytowy sprzęt AGD,  

czyli pralki, lodówki, zamrażarki, zmywarki, kuchenki oraz 

drobny sprzęt, który zmieści się wewnątrz odbieranego 

sprzętu wielkogabarytowego. Sprzęt małogabarytowy,  

komputerowy i RTV odbieramy odpłatnie. Opłata za odbiór 

wynosi 49,00 zł brutto/szt.

Więcej informacji o ELEKTROODPADACH znajdziesz
na www.electro-system.pl lub www.remondis-electro.pl.

Symbol przekreślonego kosza oznacza, że nie 

wolno wyrzucać zużytego sprzętu elektrycznego  

i elektronicznego łącznie z innymi odpadami.

■

- rejestracja w BDO,
- organizacja sieci zbierania, 
- osiąganie wymaganych poziomów zbierania i odzysku,  
- sprawozdawczość,
- prowadzenie publicznych kampanii edukacyjnych,

■ pełni rolę autoryzowanego przedstawiciela dla przed-
siębiorców zagranicznych;

■ świadczy usługi doradcze w zakresie ochrony środowiska;
■ wspiera wprowadzających baterie i opakowania;
■ koncentruje się na potrzebach i oczekiwaniach klientów;
■ zapewnia najlepsze rozwiązania merytoryczne i ekono-

miczne.

www.electro-system.pl

■ jest liderem w branży e-recyklingu w Europie. W Polsce 
dysponuje dwoma zakładami przetwarzania elektrood-
padów i zużytych baterii zlokalizowanymi w Łodzi oraz 
Błoniu k. Warszawy. Posiada wpis do BDO oraz pozwo-
lenia zintegrowane pozwalające przetworzyć w obu 
zakładach łącznie ponad 70 tys. ton odpadów rocznie.

Firmom zbierającym ZSEE oraz zużyte baterie i akumula-
tory oferuje:

■ odbiór odpadów na terenie całego kraju,
■ atrakcyjne warunki finansowe,
■ krótkie terminy płatności i gwarancję finansowania,
■ kontenery, pojemniki i pudełka do zbierania ZSEE, 
   baterii oraz świetlówek,
■ program lojalnościowy,
■ wsparcie wybranych działań edukacyjnych,
■ doradztwo w zakresie gospodarki odpadami.

www.remondis-electro.pl

ELECTRO - SYSTEM 
Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego 
i Elektronicznego S.A.

REMONDIS 
Electrorecycling
Sp. z o.o.

Wiarygodny partner w recyklingu sprzętu RTV

 realizuje obowiązki producentów i importerów sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego wynikające z Ustawy 
z dnia 11 września 2015 r. o ZSEE: 

Twoi partnerzy w electrorecyklingu
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