
Instrukcja postępowania z pustymi wkładami 

i tonerami do drukarek w 4 krokach 
 

 
1. Zaopatrz się w pudło kartonowe  
 

 
 
2. Zbieraj zużyte tonery i kartridże i składuj je odpowiednio  

 

Pamiętaj aby: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
3. Zanim wyślesz - zadzwoń na 0 801-200-300  

 
Jeżeli karton będzie już pełny:     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
4. Wypełnij ankietę poniżej – załącz do paczki 
 
Niewypełnienie ankiety może znacznie wydłużyć czas przyjęcia na magazynie oraz rozliczenia transakcji 
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osoba kontaktowa .............................................................. 

telefon:                   .............................................................. 

niepotrzebne skreślić chcemy umowę na osobę prywatną* wystawimy fakturę* 

imię i nazwisko ** 
 

Firma**  

ulica 
 

miejscowość  

Kod pocztowy 
                                                   

NIP **  

            chcemy kartę przekazania odpadu      tak  /  nie              
fax. / mail  ***  

Wysłane produkty w sztukach 

Tonery  Głowice  Inne  

Sposób dostarczenia 

Osobiście 

Odbiór przez przedstawiciela 

Spedycja 

Sposób płatności 

przekazanie na Dom Dziecka 

przelew 

gotówka 

kompensata 

* wybieramy jedną z możliwości 
** pola obowiązkowe ( dane osoby do umowy )  
*** numer faksu lub adres email na który ma trafić dokument przyjęcia wg którego zostanie wystawiona faktura 

���� zużyte tonery bez opakowań (powinny być w workach dzięki czemu nie zasypią 
paczki) układać w kartonie tak, aby nie uszkodziły się w czasie transportu  

���� dodatkowo zabezpieczyć tonery/głowice np. kartonowymi przekładkami 
���� zużyte kartridże z drukarek atramentowych - z uwagi na ich delikatność - 

pozostawiać w opakowaniach bądź wkładać je dodatkowo do mniejszego 
pudełka (np. po tonerze), aby nie stykały się metalowymi częściami 

 
Informujemy, że firma Unibit Sp. z o.o. posiada pozwolenie na odbiór i transport 
zużytych wkładów i tonerów oraz wystawia na życzenie wymaganą Kartę Przekazania 
Odpadu. 
 

 
  
        Dodatkowe uwagi: 
 

� wysyłana paczka nie może przekraczać wagi 30kg oraz wymiarów 1m x 0,5m x 0,5m 
� przygotowana paczka powinna obowiązkowo mieć kształt sześcianu 
� niedopuszczone są paczki o kształcie okrągłym, o nieregularnych kształtach z 

wystającymi elementami, obwiązane luźnym sznurkiem, o lepkiej powierzchni, 
zawierające luźne elementy lub takie, których rozkład ciężaru jest nierównomierny lub 
o niestabilnym kształcie (tzn. możliwe jest przemieszczanie się zawartości i związane 
z tym przesunięcie środka ciężkości podczas transportu) 

� niedopuszczone są paczki oznakowane etykietami "góra/dół" oraz "ostrożnie szkło”   

      Ważne: 
 

���� Podaj konsultantowi ilość wysyłanych 
pustych 

 
���� Koszt przesyłki w przypadku nadania paczki 

przez spedycję na koszt odbiorcy zostanie 
odliczony od wartości pustych wkładów.       
Nie poinformowanie nas o wysyłce może 
prowadzić do jej nie przyjęcia. 
 

      Ważne: 
 

���� Płacimy tylko za nieuszkodzone i 
nieregenerowane puste wkłady oraz tonery 
drukarkowe, które znajdują się w naszym 
aktualnym cenniku skupu lub na naszej stronie 
internetowej www.unibit.pl/ekoskup.asp  
 

���� opłata utylizacyjna pobierana jest przez Unibit 
Sp. z o.o. wówczas, gdy w paczce będzie 
znajdowało się więcej niż 10% pustych wkładów 
i tonerów, które są uszkodzone,  regenerowane 
bądź nie znajdują się na liście materiałów 
skupowanych przez naszą spółkę 

 

���� Otrzymasz je od naszego przedstawiciela 

���� Możesz przygotowane przez siebie  inne opakowanie (np. po drukarce)  
 

���� zadzwoń pod numer infolinii - konsultant umówi wizytę naszego przedstawiciela 
lub spedytora DHL w celu odebrania paczki 


