
 
 
 

INFORMACJA O ZUŻYTYM SPRZĘCIE ELEKTRYCZNYM I ELEKTRONICZNYM 

 

 
 
Hitli (Poland) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa znajduje się w rejestrze 
podmiotów prowadzonym przez Urząd Marszałkowski pod numerem BDO: 000015143. 
 
1. Nie należy umieszczać zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego łącznie z innymi odpadami. 
 

2. Posiadacz zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych jest obowiązany do przekazania go zbierającemu 
zużyty sprzęt lub podmiotowi uprawnionemu do zbierania zużytego sprzętu. 
 

3. Sprzedawca 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 – zużyty 
sprzęt sprzedawca przyjmuje pod adresem: 
 
Hilti Store Gdansk Al. Grunwaldzka 303d, 80-314 Gdańsk 
Hilti Store Katowice ul. Bocheńskiego 99, 40-816 Katowice 
Hilti Store Kraków ul. Zakopiańska 56, 30-418 Kraków 
Hilti Store Lodz ul. Wróblewskiego 70/72, 93-566 Łódź 
Hilti Store Lublin ul. Turystyczna 9c, 20-207 Lublin 
Hilti Store Poznan ul. Gdyńska 39, 61-001 Poznań 
Hilti Store Szczecin ul. Bagienna 6, 70-772 Szczecin 
Hilti Store Warszawa ul. Łopuszańska 36, 02-220 Warszawa 
Hilti Store Wroclaw ul. Szybowcowa 2, 54-130 Wrocław 

 

4. Sprzedawca, dostarczając Klientowi 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. 
 

5. Sprzedawca 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 (Dz.U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.), 
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. Zużyty sprzęt sprzedawca przyjmuje pod adresem: 
 

Hilti Store Gdansk Al. Grunwaldzka 303d, 80-314 Gdańsk 
Hilti Store Katowice ul. Bocheńskiego 99, 40-816 Katowice 
Hilti Store Kraków ul. Zakopiańska 56, 30-418 Kraków 
Hilti Store Lodz ul. Wróblewskiego 70/72, 93-566 Łódź 
Hilti Store Lublin ul. Turystyczna 9c, 20-207 Lublin 
Hilti Store Poznan ul. Gdyńska 39, 61-001 Poznań 
Hilti Store Szczecin ul. Bagienna 6, 70-772 Szczecin 
Hilti Store Warszawa ul. Łopuszańska 36, 02-220 Warszawa 
Hilti Store Wroclaw ul. Szybowcowa 2, 54-130 Wrocław 

 

6. Prowadzący punkt serwisowy może zapewnić nieodpłatne przyjęcie zużytego sprzętu, w przypadku gdy naprawa 
przyjętego do punktu serwisowego sprzętu jest niemożliwa ze względów technicznych lub gdy właściciel sprzętu uzna, że 
naprawa sprzętu jest dla niego nieopłacalna. 
 

7.  Zwrotu zużytego sprzętu można dokonać także w punktach zbierania zużytego sprzętu.  
Listę tych punktów możesz też znaleźć m.in. na stronach:  
http://www.elektroeko.pl/ 
https://www.decydujesz.pl/ 
http://www.elektrosmieciarka.pl/ 
https://mbrecycling.pl/zglos-odbior-odpadow/ 
http://mapa.oddamodpady.pl/?t=pszok 
Ponadto wykazy punktów zbiórek zamieszczone są na stronach www poszczególnych gmin 
 

8. UWAGA! Przekazany do Hilti zużyty sprzęt nie podlega zwrotowi. 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.elektroeko.pl%2F&data=05%7C01%7CKatarzyna.Bujonek%40hilti.com%7Cf595d12bcf4b4934deea08da58fc4fbf%7Cf039b656fc024e5488ba82626f29b5a1%7C0%7C0%7C637920137944474081%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=USzubGwkBh5Gyr0TmU%2Fb8rCghJWrWtSdvlpP8yXAwKM%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.decydujesz.pl%2F&data=05%7C01%7CKatarzyna.Bujonek%40hilti.com%7Cf595d12bcf4b4934deea08da58fc4fbf%7Cf039b656fc024e5488ba82626f29b5a1%7C0%7C0%7C637920137944474081%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=JqVoc1o3JT8n7WruoNc1DCDBA8CsbV4mPWgqEqe4g%2Fo%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.elektrosmieciarka.pl%2F&data=05%7C01%7CKatarzyna.Bujonek%40hilti.com%7Cf595d12bcf4b4934deea08da58fc4fbf%7Cf039b656fc024e5488ba82626f29b5a1%7C0%7C0%7C637920137944630324%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=b0LeToKZMKC1UwJ3FmUg6V%2B5f0NE3wgpf2hklnIOL0c%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmbrecycling.pl%2Fzglos-odbior-odpadow%2F&data=05%7C01%7CKatarzyna.Bujonek%40hilti.com%7Cf595d12bcf4b4934deea08da58fc4fbf%7Cf039b656fc024e5488ba82626f29b5a1%7C0%7C0%7C637920137944630324%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=JdfPVdzZe2Y3k%2FvTyB2UpU%2Fu9f9nHlGmSV3AoQhrgB0%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fmapa.oddamodpady.pl%2F%3Ft%3Dpszok&data=05%7C01%7CKatarzyna.Bujonek%40hilti.com%7Cf595d12bcf4b4934deea08da58fc4fbf%7Cf039b656fc024e5488ba82626f29b5a1%7C0%7C0%7C637920137944630324%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=OMw1HOWfXPnOH0z7IbJyGaHbQUztuUkTWbZcoXP%2Byec%3D&reserved=0

