
TÁJÉKOZTATÁS 

használt vagy hulladékká vált elektromos- és elektronikus berendezések vonatkozásában 

 

Az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási 

tevékenységekről szóló 197/2014. (VIII.1.) Korm. rendeletre hivatkozással a POWER 

Biztonságtechnikai Kereskedelmi Kft. az alábbiakról tájékoztatja vásárlóit: 

a) az elektromos, elektronikus berendezésekben található veszélyes anyagok a környezetre és 

az emberi egészségre káros hatást gyakorolhatnak, így kérjük, hogy azokat a 

csomagoláson, illetve a használati-kezelési útmutatóban rögzített, a környezetvédelmi 

előírásoknak megfelelő módon használja, működtesse; 

b) ha az elektromos, elektronikus berendezés olyan alkatrészt (pl. akkumulátorok) vagy 

összetevőt (pl.: ólom, kadmium, króm, higany) tartalmaz, amely hulladékká válását 

követően veszélyes hulladéknak minősül, úgy erre a csomagoláson illetve a használati- 

kezelési útmutatóban külön találnak információkat.  

c) a hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezést elkülönítetten kell gyűjteni, és azt 

a települési hulladékkal együtt nem lehet azonos gyűjtőedényben elhelyezni, továbbá 

települési hulladékként nem lehet ártalmatlanítani;  

d) azt, hogy a hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezést 

elkülönítetten kell gyűjteni, a szöveg melletti ábra jelöli. 

e) a POWER Kft. által forgalmazott elektromos, elektronikus 

berendezések az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos 

hulladékgazdálkodási tevékenységről szóló kormányrendelet hatálya alá 

tartozó elemet, akkumulátort tartalmazhatnak. Ezen elemek a termékekben nem 

hozzáférhető helyen találhatók, eltávolításuk csak speciális szakszervizben lehetséges, 

illetve a hulladék hasznosítására és újrafeldolgozására szakosodott, megfelelő 

engedélyekkel rendelkező cég távolítja el. Ezzel kapcsolatos információ a csomagoláson, 

illetve a használati-kezelési útmutatóban található.  

f) a használt és a hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés a forgalmazás helyén 

illetve valamennyi olyan forgalmazónál, amely a használt és a hulladékká vált elektromos, 

elektronikus berendezéssel jellegében és funkciójában azonos elektromos, elektronikus 

berendezést értékesít, térítésmentesen átadható. 

g) a POWER Kft. a tevékenységével szerepet vállal az elektromos, elektronikus berendezés 

újrahasználatában, újrahasználatra történő előkészítésében, valamint a hulladékká vált 

elektromos, elektronikus berendezés mennyiségének csökkentésében, hasznosításában és 

az újrafeldolgozás egyéb formáiban; valamint 

h) a POWER Kft viseli a visszavételre, az átvételre, a gyűjtésre és a kezelésre vonatkozó 

kötelezettségeinek teljesítésével kapcsolatban felmerült költségeket. 

i) vásárlási kedvezményeket biztosítunk, a 197/2014. (VIII.1.) Korm. rendelet, 1. sz. 

mellékletében felsoroltak szerint 

j) Csak olyan elektromos és elektronikus berendezéseket veszünk vissza, mely az emberi 

egészségre nem káros formában kerül beszállításra cégünkhöz. Ellenkező esetben 

(jegyzőkönyv felvétele mellett) az átvételt megtagadjuk. 

 

Segítségüket és megértésüket köszönjük! 


