
Sklep Denon Store prowadzi darmową zbiórkę zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego 

Informacje dotyczące zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 

Informujemy, iż zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 
(Dz. U. z 2015r., poz. 1688): 
Art. 36. Posiadacz zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych jest obowiązany do przekazania go 
zbierającemu zużyty sprzęt lub podmiotowi uprawnionemu do zbierania zużytego sprzętu, o którym mowa w art. 
45 ust. 1  

Art. 37. 1. Dystrybutor obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru 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. Dystrybutor, 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. 

3. Dystrybutor prowadzący jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży w rozumieniu art. 2 
pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynoszącej co najmniej 
400 m2 poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, jest obowiązany 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. 

4. Dystrybutor jest obowiązany do umieszczenia w widocznym miejscu w punkcie sprzedaży informacji 
w zakresie, o którym mowa w ust. 1–3. Dystrybutor udostępniający na rynku sprzęt za pomocą środków 
porozumiewania się na odległość jest obowiązany do przekazania tych informacji w sposób umożliwiający 
zapoznanie się z nimi, w szczególności na stronie internetowej lub w formie komunikatu. 

Przy zakupie sprzętu elektrycznego i elektronicznego w Salonach Denon i Audio Forum, oraz sklepie 
internetowym www.salonydenon.pl: 

• Klient ma możliwość oddania starego (zużytego) sprzętu elektrycznego i elektronicznego w ilości nie 
większej niż zakupiony nowy sprzęt, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje 
co sprzęt sprzedawany, w każdym Salonie Firmowym Denon, lub dostarczając go na własny koszt na 
adres: Audio Video Design Sp. Z o.o. Sklep Firmowy www.salonydenon.pl, ul Kurantów 34, 02-873 
Warszawa z dopiskiem „Zużyty sprzęt” 

• W przypadku zakupu dużych sprzętów istnieje możliwość skorzystania z odpłatnej usługi przewozu 
zużytego sprzętu do punktu zbiórki. Chcąc skorzystać z powyższej możliwości prosimy o kontakt ze 
sklepem internetowym www.salonydenon.pl 

 

Adresy placówek prowadzących zbiórkę zużytego sprzętu: 

- Informacje o innych funkcjonujących na terenie danej gminy punktach zbiórki zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych udostępniane są przez urząd 
gminy, na stronach internetowych danych urzędów lub w inny przyjęty w danej gminie sposób. 
Informacje o innych działających na terenie danej gminy punktach zbiórki zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych podane są przez urząd 
gminy: na stronie internetowej danego urzędu, oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty w danej 
gminie. 
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