Szanowni Klienci!
Poniższy symbol umieszczony na opakowaniach naszych produktów wskazuje na selektywne zbieranie sprzętu
elektrycznego i elektronicznego.

Symbol ten oznacza, że zgodnie z dyrektywą w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego WEEE
(2002/96/KE) oraz przepisami krajowymi, produktu nie wolno wyrzucać go razem z odpadami domowymi. Produkty
oznaczone w ten sposób należy oddać do wyznaczonego punktu.
Niewłaściwe postępowanie z tego rodzaju odpadami może mieć negatywny wpływ na środowisko i zdrowie
człowieka, w związku z potencjalnie szkodliwymi substancjami, jakie na ogół występują w sprzęcie elektrycznym i
elektronicznym. Jednocześnie współpraca w zakresie właściwego usunięcia tego produktu przyczyni się do
efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych.
Informujemy, ze ﬁrma LEDIN S.C. jest zarejestrowana w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska pod numerem
GIOŚ: E0012135WZBW jako podmiot wprowadzający sprzęt na rynek.
W przypadku dokonanego u nas zakupu macie Państwo możliwość zwrotu ‘starego’ sprzętu w typie i ilości
odpowiadającym zakupom. Zwrotu można dokonać osobiście w naszej siedzibie pod adresem: LEDIN S.C.
ul. Kołobrzeska 15/B 07-410 Ostrołęka, lub przesyłając zużyty sprzęt na nasz powyższy adres z dopiskiem
„ZWROT ZUŻYTEGO SPRZĘTU”
Więcej informacji na temat punktów zbiórki zużytego sprzętu można uzyskać w lokalnym urzędzie gminy, lokalnej
agencji programu ds. WEEE zatwierdzonej przez stosowane władze ds. gospodarowania odpadami lub w lokalnym
przedsiębiorstwie usuwania odpadów domowych. Najbliższy Urząd Gminy powinien Państwu wskazać miejsce
bezpłatnej utylizacji sprzętu.
W imieniu ﬁrmy LEDIN S.C. wszystkie obowiązki wynikające z Ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i
elektronicznym z dnia 29.07.2005 Dz.U. z 2005r świadczy:
Europejska Platforma Recyklingu Polska Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego Spółka Akcyjna
00-515 Warszawa, ul. Żurawia 32/34
telefon: +48 22 521 06 15; fax: +48 22 521 06 18; mail: poland@erp-recycling.org
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Ceny oferowanych przez nas produktów zawierają koszty gospodarowania odpadami (KGO) w rozumieniu art. 25
Ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dnia 29.07.2005 Dz.U. z 2005r., nr 180, poz. 1495 z póź.
zm.

Poniższa tabela przedstawia KGO za 1 gram produktu przynależącego do danej kategorii produktowej.
GRUPA PRODUKTÓW
ŻARÓWKI LED
NAŚWIETLACZE LED
TAŚMY LED
KONTROLERY LED
ZŁĄCZKI DO TAŚM LED
GNIAZDA I WTYKI DC
PRZEJŚCIÓWKI ŻARÓWEK

KGO / 1 gram
0,00015 PLN
0,00015 PLN
0,00015 PLN
0,00016 PLN
0,00015 PLN
0,00015 PLN
0,00015 PLN

Wyliczenie KGO polega na przemnożeniu wagi produktu podanej w gramach przez odpowiednią wartość podaną w
powyższej tabeli. Waga każdego z produktów umieszczona jest na karcie produktu w sklepie www.ledin.pl w
zakładce ‘Specyﬁkacja techniczna’:

W przypadku podanej powyżej specyﬁkacji dla żarówki LED GU10 27 SMD5050 jej waga wynosi 42g. Mnożąc wagę
przez wartość z tabeli dla kategorii ‘ŻARÓWKI LED’ otrzymujemy wynik: 42g x 0,00015 PLN = 0,0063 PLN
KGO dla żarówki LED GU10 27 SMD5050 wynosi 0,0063 PLN
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