
   

 

Organizatorzy programu eko-PROFIT: 

ELECTRO – SYSTEM S.A. 
REMONDIS Electrorecycling Sp. z o.o. 

  

Kolejność działań w programie: 

 

1. Uczestnik zgłasza się do programu – wypełnienie formularz na stronie https://eko-profit.pl/ 

2. Podpisanie umowy (jest to zabezpieczenie dla Uczestnika – podmiot zwolniony z rejestracji  

w BDO jest zobowiązany do podpisania umowy, w przypadku prowadzenia zbiórki zużytego 

sprzętu, z profesjonalnie zbierającym). Zbiórka może być zorganizowana równolegle (nie 

muszą Państwo czekać na odesłanie podpisanej umowy). 

3. Wybór sposobu rozliczenia – wyboru należy zaznaczyć w umowie: 

- przelew na konto 

- punkty wymieniane na nagrody i bony w programie partnerskim ZBIERAJ Z REMONDIS 

4. Zorganizowanie i promowanie zbiórki (REMONDIS zapewni plakaty – w wersji elektronicznej  

i papierowej jeśli Uczestnik wykaże zapotrzebowanie) 

5. Wysłanie przez Uczestnika zgłoszenia na odbiór zebranego sprzętu i baterii przez stronę 

awizor.pl ( https://awizor.pl/newOrder ) lub mailowo. 

W zgłoszeniu mailowym prosimy o podanie: 

• NIP Uczestnika (jeśli posiada) 

• Nazwa Uczestnika 

• Adres (siedziba + adres odbioru) 

• Godziny odbioru (od – do) 

• Osoba kontaktowa (imię nazwisko, telefon, mail) 

• Informacja co jest do odbioru (szacunkowa informacja – w sztukach, metrach 

sześciennych lub szacunkowa waga) + zdjęcia również będą pomocne. 

6. Logistyka REMONDIS uzgadnia z Uczestnikiem telefonicznie odbiór:  

• Strefa A – minimum logistyczne wynosi 400 kg, czas realizacji 10 dni roboczych  

• Strefa B – minimum logistyczne wynosi 2000 kg, czas realizacji 20 dni roboczych  

7. Sprzęt jest odbierany przez profesjonalną firmę recyklingową, wskazaną przez Organizatora 

programu i trafia do zakładu przetwarzania. Załadunek po stronie REMONDIS (*w przypadku 

dużej masy do odebrania, mile widziana pomoc w załadunku). 

8. Sprzęt jest ewidencjonowany w zakładzie przetwarzania 

9. Uczestnik otrzymuje informacje odnośnie wagi zebranych odpadów. 

10. Zgodnie z wyborem Uczestnik otrzymuje: 

• 0,40 zł za kilogram (czyli 400zł za tonę)* lub 

• 1 punkt za każde pełne 17,5 kilogramów do wymiany na atrakcyjne nagrody rzeczowe  

w programie partnerskim ZBIERAJ Z REMONDIS 

* Przelew na podstawie rachunku (wystarczy rachunek uproszczony) lub faktury. 

Przykładowe tytuły płatności:  

• „Wynagrodzenie zgodnie z umową z dnia ...” 

• „Wpłata na cele statutowe zgodnie z umową z dnia ...” 

• „Dotacja zgodnie z umową z dnia…” 

• „Edukacja ekologiczna zgodnie z umową z dnia …” 

11. Remondis nalicza punkty w programie ZBIERAJ Z REMONDIS lub przelewa kwotę na konto 

Uczestnika wynikające z wagi przekazanego sprzętu i baterii. 

12. Uczestnik może przeprowadzić kilka zbiórek.  

13. Program ma charakter ciągły nie jest ograniczony w czasie. 
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