
Szanowni Państwo, 
 
W związku z wejściem w życie Ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 
z dnia 29 lipca 2005r (Dz.U.2005 Nr 180, poz.1425) Mode Com Sp. z o.o., jako 
wprowadzający sprzęt elektryczny i elektroniczny na rynek Polski, realizuje obowiązki z niej 
wynikające poprzez: 
 

I. Znakowanie wyrobów 
Mode Com Sp. z o.o. wprowadził oznakowanie wytwarzanego sprzętu znakiem 
przekreślonego kosza na śmieci (Art. 23 w/w ustawy) i dołącza do sprzętu instrukcję 
użytkowania informującą o:  
-zakazie umieszczania zużytego sprzętu z innymi odpadami,  
-skutkach dla środowiska naturalnego wynikających z obecności składników niebezpiecznych 
w sprzęcie,  
-o masie sprzętu,  
-systemie zbierania zużytego sprzętu i roli gospodarstwa domowego w przyczynianiu się do 
ponownego użycia i odzysku (Art. 22 w/w ustawy). 
Jeżeli otrzymacie Państwo towar bez którejkolwiek z tych informacji prosimy o kontakt w 
celu uzupełnienia brakującej naklejki lub instrukcji. W przypadku towaru wyprodukowanego 
przed wejściem w życie w/w ustawy prosimy o podanie typu wyrobów, które wymagają 
uzupełnienia oznakowania. 
 

II. Organizowanie systemu zbierania zużytego sprzętu 
W myśl Art. 27 ustawy „Wprowadzający sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych 
jest obowiązany do zorganizowania i sfinansowania odbierania od prowadzących punkty 
zbierania zużytego sprzętu, przetwarzania, odzysku w tym recyklingu i unieszkodliwiania 
zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych”. Obowiązki wynikające z ustawy 
o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym ciążące na Naszej Firmie przejęła 
Europejska Platforma Recyklingu Polska Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i 
Elektronicznego S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kolejowej 5/7. Bezpośrednio 
zbieraniem i zagospodarowaniem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
wprowadzonego przez Mode Com Sp. z o.o. zajmuje się: 
CCR Polska sp. z o.o.  
00-394 Warszawa 
ul. Solec 38 
tel. 022 213 8200 
fax 022 213 8201 
E-mail: info@ccr.pl 
osoba kontaktowa: Zbigniew Milkiewicz 
 
Prosimy o kontakt z w/w odbiorcą naszego sprzętu w celu uzgodnienia szczegółowych zasad 
przeprowadzenia zbiórki zużytego sprzętu. 
 
Mode Com Sp. z o.o., po zapoznaniu się z faktycznymi kosztami gospodarowania odpadami 
(koszty zbierania, przetwarzania, recyklingu albo innego niż recykling procesu odzysku i 
unieszkodliwiania zużytego sprzętu), ma prawo uwidocznić te koszty jako oddzielny element 
ceny wprowadzonego sprzętu (Artykuł 25 w/w ustawy). 
 
W celu uświadomienia naszym klientom istotności ich roli w procesie zagospodarowania i 
utylizacji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, prosimy Państwa o informowanie 
klientów, iż pozbywając się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w sposób 
zgodny z przepisami ustawy zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, przyczyniają 
się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu zużytego sprzętu, przez co 
minimalizują ujemny wpływ tego rodzaju odpadów na środowisko naturalne. 
 
         MODE COM Sp. z o.o. 
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