Povinnosti prodejců
Dovolujeme si Vás informovat, že společnost Einhell-UNICORE s.r.o. je pro plnění povinností týkajících se
elektrických a elektronických zařízení registrována u kolektivního systému Elektrowin. Vážený prodejce,
společnost Einhell-Unicore s.r.o. je pro plnění povinností daných novelou zákona o odpadech týkajících se
elektrických a elektronických zařízeních registrována u kolektivního systému Elektrowin. Na webových stránkách
kolektivního systému www.elektrowin.cz, v sekci poslední prodejci naleznete veškeré informace k úloze
posledního prodejce ve zpětném odběru (stanovených zákonem č. 185/2001 Sb.) a možnostech bezplatné
spolupráce při plnění povinnosti posledních prodejců.
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Ten kdo v rámci své podnikatelské činnosti prodává elektrozařízení nepocházející od výrobců
zapsaných v Seznamu výrobců na Ministerstvu životního prostředí, nese odpovědnost výrobce za
plnění jeho povinností stanovených zákonem (zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění).
Povinností posledního prodejce je informovat spotřebitele o
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požadavku, aby elektrozařízení nebyla odstraňována spolu se směsným komunálním odpadem, ale aby
byla odkládána na místa k tomu určená nebo v místech zpětného odběru,
jejich úloze v opětovném použití elektrozařízení a materiálovém nebo jiném využití elektroodpadu,
možných škodlivých vlivech nebezpečných látek obsažených v elektrozařízení na životní prostředí a na
lidské zdraví.

Poslední prodejce je povinen při prodeji výrobků, na které se vztahuje povinnost zpětného odběru, informovat
spotřebitele o způsobu zajištění zpětného odběru těchto použitých výrobků. V případě, že tak neučiní, je
povinen tyto použité výrobky odebírat přímo v provozovně, a to bez nároku na úplatu od spotřebitele, po celou
provozní dobu a bez vázání odebrání použitých výrobků určených ke zpětnému odběru na nákup zboží.
Poslední prodejce zajistí, aby spotřebitel měl při nákupu elektrozařízení možnost odevzdat ke zpětnému
odběru použité elektrozařízení v místě prodeje nebo dodávky nového elektrozařízení, ve stejném počtu kusů
prodávaného elektrozařízení podobného typu a použití.
Uvádí-li výrobce, ve smyslu ustanovení § 37n, odst. 3), náklady odděleně, je takto povinen je uvádět každý
prodávající při prodeji v rámci své podnikatelské činnosti.

