
Regulamin promocji „odbiór przy okazji” 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady promocji j polegającej na umożliwieniu Konsumentom korzystającym z usługi 

MB Recycling spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami spółka 

komandytowa  w ramach której Spółka realizuje odbiory  wielkogabarytowego zużytego sprzętu elektrycznego i 

elektronicznego z gospodarstw domowych oraz przekazywanego razem z nim małogabarytowego sprzętu, 

przekazanie przy okazji wraz z tak odbieranym sprzętem używanej odzieży i innych tekstyliów (zwany dalej 

Regulaminem promocji ) 

2. . MB Recycling spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami spółka 

komandytowa  z siedzibą w Micigoździu realizuje usługi odbioru wielkogabarytowego zużytego sprzętu elektrycznego 

i elektronicznego z gospodarstw domowych oraz przekazywanego razem z nim małogabarytowego sprzętu zgodnie 

z treścią Regulaminu usługi odbioru wielkogabarytowego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 

pochodzącego z gospodarstw domowych od osób fizycznych realizowanego przez MB Recycling Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami sp.k. oraz przekazywanego razem z nim 

małogabarytowego sprzętu, a także zasad przekazania wyłącznie małogabarytowego zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych. 

3. Organizatorem promocji jest MB Recycling spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Przedsiębiorstwo Gospodarki 

Odpadami spółka komandytowa  z siedzibą w Micigoździu, adres: 26-065 Piekoszów, Micigózd ul. Wrzosowa 60, 

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w 

Kielcach pod nr KRS 0000533700, NIP 6572691847 oraz REGON 260078130 

4. Promocja trwa od dnia 07.11.2022  

5. Promocja polega na umożliwieniu Konsumentom korzystającym z usługi MB Recycling spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami spółka komandytowa  w zakresie odbioru zużytego 

sprzętu elektrycznego i elektronicznego z gospodarstw domowych (dalej również zużyty sprzęt) przekazanie przy 

okazji wraz z tak odbieranym sprzętem używanej odzieży i innych tekstyliów, gdzie odbiór tych rzeczy nie łączy się 

z dodatkową płatnością. Warunki płatności za usługę odbioru zużytego sprzętu określają aktualnie obowiązujące 

następujące regulaminy: Regulamin promocji „bezpłatne odbiory” oraz  Regulaminu usługi odbioru 

wielkogabarytowego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych od 

osób fizycznych realizowanego przez MB Recycling Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Odpadami sp.k. oraz przekazywanego razem z nim małogabarytowego sprzętu, a także zasad 

przekazania wyłącznie małogabarytowego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z 

gospodarstw domowych  oraz Regulamin ”. 

6. Rzeczy, które Konsument może przekazać w ramach promocji „odbiory przy okazji” to tekstylia, w szczególności 

ubrania,  i które powinny być:  

a) czyste i suche (wyklucza się przekazywanie w szczególności odzieży choćby w niewielkim stopniu 

zawilgoconej), 

b) spakowane w zamknięty, foliowy worek, nie większy niż 100l, 

c)  zawierać się w następujących kategoriach: koszule, bluzki, sukienki, koszulki; bluzy, odzież sportową, 
spodnie, żakiety, marynarki, kurtki, swetry, ubrania dziecięce, buty, mix domowy (przez który rozumie się 



m.in. koce, zasłony, obrusy, firany, narzuty, dywany), pościel, dodatki (apaszki, szale, czapki, rękawiczki, 
torby i torebki, krawaty, szlafroki). 

 

6. . W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuję się postanowienia Regulaminu usługi odbioru 

wielkogabarytowego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych od 

osób fizycznych realizowanego przez MB Recycling Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Odpadami sp.k. oraz przekazywanego razem z nim małogabarytowego sprzętu, a także zasad przekazania 

wyłącznie małogabarytowego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw 

domowych oraz Regulamin promocji „bezpłatne odbiory”. 7. Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje okoliczność iż 

zlecenie odbioru odzieży i innych tekstyliów może zostać złożone jedynie w przypadku złożenia zlecenia usługi odbioru 

ZSEE, podczas jego składania. MB Recycling Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Przedsiębiorstwo Gospodarki 

Odpadami sp.k. nie realizuje zleceń obejmujących wyłącznie zlecenie odbioru odzieży i innych tekstyliów.  

8. Klient może zlecić odbiór odzieży i innych tekstyliów za pośrednictwem infolinii MB Recycling pod numerem telefonu 

572 102 102 podczas zlecenia usługi odbioru ZSEE, przy czym w takim przypadku dodatkowo Klient zobowiązany jest 

wskazać szacunkowa ilość i rodzaj zgłaszanych tekstyliów do odbioru.  

10. Regulamin promocji „odbiory przy okazji”  dostępny jest na stronie www.elektrycznesmieci.pl 

 

 

 

 

 

 

 


