
Przedsiębiorstwo  Handlowe  A-T  S.A  z  siedzibą  w  Krotoszynie,  ul.  Rawicka  54,  63-700
Krotoszyn,  wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd
Rejonowy  Poznańń-Nowe  Miasto  i  Wilda  W  Poznaniu,  IX  Wydział  Gospodarczy  Krajowego
Rejestru  Sądowego pod numerem 186911,  kapitał  zakładowy:  5.910.000,00  PLN,  nr  NIP:
6211685676, nr REGON: 251602598, w oparciu o art.  35 i  37 ustawy z dnia 11 września
2015r.  o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1688 z późn.
zm.), działając jako dystrybutor w rozumieniu art. 4 pkt 2 tej ustawy, informuje, iż:

1. Przedsiębiorstwo  Handlowe  A-T  S.A.  z  siedzibą  w  Krotoszynie  w  tym  punkcie
sprzedaży  obowiązane  jest  do  nieodpłatnego  odbioru  każdego  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;

2. Przedsiębiorstwo Handlowe A-T  S.A.  z  siedzibą  w Krotoszynie  w tym  punkcie jest
ponadto  obowiązane  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;

3. Przedsiębiorstwo  Handlowe  A-T  S.A.  z  siedzibą  w  Krotoszynie  w  tym  punkcie
sprzedaży,  dostarczając nabywcy 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;

4. Przedsiębiorstwo  Handlowe  A-T  S.A.  z  siedzibą  w  Krotoszynie  może  odmówić
przyjęcia zużytego sprzętu, który z uwagi na jego zanieczyszczenie stwarza zagrożenie
dla zdrowia lub życia osób przyjmujących zużyty sprzęt.

Jednocześnie Przedsiębiorstwo Handlowe A-T S.A. z siedzibą w Krotoszynie, czyniąc zadość
obowiązkowi wynikającemu z art. 39 ust. 3 ustawy, informuje, iż na terenie gminy, w której
położony jest ten punkt sprzedaży, powinien znajdować się darmowy punkt zbiórki zużytego
sprzętu. Informacja o najbliższych lokalizacjach na stronie internetowej lub tablicy ogłoszeń
Urzędu Gminy. Dalszej pomocy w tym zakresie udzieli sprzedawca. 


