
Zbieramy ELEKTROODPADY oraz zużyte baterie. 

Zbieramy kompletny*, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 
który do działania potrzebował prądu z gniazdka lub z baterii. 
Zbiórce podlegają urządzenia oznaczone znakiem 
przekreślonego kosza.

Małe elektrośmieci:
suszarka, prostownica do włosów, mikser, toster, waga kuchenna lub łazienkowa, żelazko, 
laptop, tablet klawiatura, cyfrowe ramki LCD do zdjęć myszka, słuchawki, telefony, kamery, 
odbiorniki radiowe, piloty, pamięć USB, power banki, drony, młynek do kawy, zabawki 
elektryczne, zasilacz, przewody elektryczne, kalkulator, noże elektryczne, czajnik elektryczne, 
zegary i zegarki, golarki elektryczne, światełka choinkowe, latarki i lampki, masażery osobiste, 
wiertaki i inne elektronarzędzia, lampy LED, tonery z chipem, routery, GPS, czujniki dymu, 
regulatory ciepła, termostaty, małogabarytowe wyroby medyczne, małogabarytowe przyrządy 
do monitorowania i kontroli;

Baterie i akumulatory:
Zużyte baterie i akumulatory używane w telefonach, elektronarzędziach (np. wkrętarkach), 
zabawkach, pilotach, zegarkach, baterie jednoogniowe typu AA, AAA, R20, guzikowe i inne 
które bez problemu można przenieść ręcznie i które były przeznaczone do używania 
w gospodarstwach domowych do zwykłych celów, bez akumulatorów samochodowych 
i przemysłowych;

Średnie elektrośmieci:
telewizor/monitor, LCD, mikrofala, odkurzacz, komputer, zamiatacze do dywanów, urządzenia 
do szycia, oprawy oświetleniowe, kuchenki mikrofalowe, sprzęt wentylujący, kuchenki 
elektryczne, drukarki, wiertaki i inne elektronarzędzia, ekspresy do kawy, grill elektryczny, 
sprzęt muzyczny i sportowy;

Duży sprzęt:
lodówka, pralka, suszarka do ubrań, zmywarka, piekarnik, klimatyzator, kominek elektryczny, 
elektryczne płyty grzejne, grzejniki, oprawy oświetleniowe, sprzęt do odtwarzania dźwięku lub 
obrazu, sprzęt muzyczny, z wyjątkiem organów piszczałkowych zainstalowanych w kościołach, 
urządzenia używane do dziania i tkania, drukarki wielkogabarytowe, sprzęt kopiujący, 
wielkogabarytowe automaty uruchamiane monetą, wielkogabarytowe wyroby medyczne, 
wielkogabarytowe przyrządy do monitorowania i kontroli,  



W Warszawie i okolicach oraz terenie Górnego Ślaska 
zapewniamy bezpłatny odbiór sprzętu dużego 

(wielkogabarytowego) bezpośrednio z mieszkań pracowników – 
należy zgłosić odbiór poprzez stronę:

www.elektrosegregacja.pl  
lub infolinię 

888 092 093

*nie pozbawiony silników, agregatów. Może być wymontowany dysk twardy, który można 
przekazać w zamkniętej kopercie z napisem „Nośnik danych do zniszczenia”. 

Obejrzyj film:
Niszczenie telefonów,
twardych dysków
i innych nośników informacji


