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ROZWOJU

Dyrektywa WEEE — Canon i dyrektywa WEEE
Dyrektywa WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) Unii Europejskiej
2012/19/UE stanowi część krajowych przepisów prawa państw członkowskich
Wspólnoty Europejskiej. Funkcjonuje ona także w krajach obszaru EEA — Norwegii,
Islandii i Liechtensteinie. Wprowadzono ją, by zmniejszyć uciążliwość zużytego sprzętu
elektronicznego dla środowiska.
Zgodnie z dyrektywą WEEE firma Canon, jako producent urządzeń elektronicznych,
zapewnia zbieranie i utylizację zużytych urządzeń podlegających tej dyrektywie w
każdym państwie Unii, w którym działa nasz oddział handlowy.
Informacje dla konsumentów (podwójne zastosowanie do prywatnych gospodarstw
domowych i B2B) — obszar UE i EEA
Symbol poniżej oznacza, że zgodnie z dyrektywą i przepisami krajowymi produktu nie
można wyrzucać razem z normalnymi odpadami z gospodarstw domowych.

Produkt należy zwrócić w wyznaczonym punkcie odbioru lub w autoryzowanym
zakładzie zajmującym się gromadzeniem i recyklingiem zużytych urządzeń
elektrycznych i elektronicznych (WEEE). Nasi klienci mogą zwrócić zużyty sprzęt firmy
Canon do wyznaczonego punktu zbiórki lub dostarczyć go w ramach programu
zwrotu.
Niewłaściwe obchodzenie się z odpadami tego typu może mieć szkodliwy wpływ na
środowisko naturalne i zdrowie ludzi ze względu na potencjalnie niebezpieczne
substancje, które są zwykle stosowane przy produkcji sprzętu elektronicznego.
Jednocześnie prawidłowe unieszkodlowianie tego produktu przyczyni się do
efektywnego wykorzystywania zasobów naturalnych.
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Informacje dla użytkowników komercyjnych, innych niż gospodarstwa domowe
(podwójne zastosowanie do konsumentów i B2B) — obszar UE i EEA
Firma Canon ustanowiła własny system recyklingu zużytych urządzeń elektrycznych i
elektronicznych (WEEE) pochodzących od użytkowników innych niż gospodarstwa
domowe i świadczy tę usługę zgodnie z odpowiednimi wymogami państw
członkowskich.
Tam, gdzie prawo krajowe nakazuje oferowanie innych usług, dostosujemy nasze
usługi tak, aby były zgodne z przepisami.
W celu otrzymania dodatkowych informacji należy skontaktować się z lokalnym
sprzedawcą firmy Canon.
Dalsze informacje
Aby uzyskać więcej informacji na temat punktów odbioru zużytego sprzętu
przeznaczonego do utylizacji, należy skontaktować się z władzami samorządowymi,
placówką utylizacji odpadów lub odbiorcą odpadów pochodzących z
gospodarstwa domowego albo zapoznać się z zatwierdzonym schematem utylizacji
sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Informacje dla zakładów
prowadzących
recykling
i
utylizację
Zgodnie z dyrektywą firma Canon udostępniła zakładom prowadzącym recykling i
utylizację informacje o szeregu podzespołów elektrycznych i elektronicznych oraz
materiałach, które są stosowane w naszych produktach, w tym także o wszelkich
substancjach niebezpiecznych.
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