
 
REGULAMIN SKUPU ZUŻYTYCH KARDRIDŻY 
FALTER spółka z o.o. 

 
w brzmieniu obowiązującym od dnia 17.02.2016 r. 

 
 
 
 

I.    POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

1.   Niniejszy  Regulamin  określa  ogólne  warunki  oraz  zasady  dokonywania  od  użytkowników 
(w dalszej  części  Regulaminu  zwanych  Zleceniodawcami)  skupu  w  celu  recyklingu  zużytych 
kartridży przez Falter spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pniewach, adres: ul. 
Poznańska 69, 62-045 Pniewy, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy  Nowe  Miasto  i Wilda  w  Poznaniu,  VII  Wydział  Gospodarczy  Krajowego  Rejestru 
Sądowego, pod numerem KRS 0000101015, o kapitale zakładowym w wysokości 4.500.000,00 zł, 
numer  NIP  7820020927,  REGON  008492310  (w  dalszej  części  Regulaminu  zwanej  Falter  sp. 
z o.o.). 

2.  Skup wybranych modeli kartridży jest realizowany przez sklep internetowy Falter sp. z o.o. za 
pośrednictwem serwisu https://www.falter.eu 

3.   Lista modeli, których odpłatnego nabycia dokonuje Falter sp. z o.o., jest dostępna w formularzu 
zgłoszeniowym pod adresem https://www.falter.eu/srodowisko/formularz.php. 
Pozostałe modele Falter sp. z o.o. przyjmuje bezpłatnie. 

 
II.   KOSZTY WYSYŁKI 

 
W przypadku, gdy liczba odsyłanych kartridży przekracza 25 sztuk, Falter sp. z o.o. zapewnia 
odbiór  i transport  przesyłki.  W  pozostałych  przypadkach  Zleceniodawca  jest  zobowiązany  do 
pokrycia kosztów wysyłki. 

 
III.  ZGŁOSZENIE ZLECENIA I PRZESYŁKA KARDRIDŻY 

 
1.  W celu przygotowania kartridży do odbioru przez Falter sp. z o.o., Zleceniodawca zobowiązany 

jest   odpowiednio   zabezpieczyć  zużyte  kartridże  w   foliowych  woreczkach  jednorazowych, 
a następnie tak przygotowaną paczkę umieścić w kartonie służącym do wysyłki. 

2.  Zgłoszenia zlecenia odbioru kartridży Zleceniodawca dokonuje poprzez wypełnienie formularza 
on-line na stronie https://www.falter.eu/srodowisko/formularz.php wraz z podaniem ilości oraz 
modeli odsyłanych kartridży. 

3.   Prawidłowe wypełnienie formularza jest podstawowym warunkiem realizacji zgłoszenia. Falter 
sp. z o.o. zastrzega sobie tym samym prawo odrzucenia błędnie lub częściowo wypełnionych 
formularzy zgłoszenia. Za nieprawidłowo wypełniony formularz zamówienia uważa się również 
formularz wypełniony w sposób niekompletny. W treści zgłoszenia należy wskazać adres oraz 
przedział czasowy, w którym możliwe będzie odebranie przesyłki przez kuriera. 

4.   Falter sp. z o.o. w terminie 3 dni roboczych od dnia dokonania zgłoszenia prześle Zleceniodawcy 
wiadomość e-mail zawierającą dokument przewozu. Otrzymany dokument należy nakleić na 
wcześniej przygotowany karton z przesyłką. 

5.   W  kolejnym  dniu  roboczym  następującym  bezpośrednio  po  dniu,  w  którym  Zleceniodawca 
otrzymał w/w dokument przewozu, Falter sp. z o.o. dokona odbioru przesyłki. 

6.  Zleceniodawca ma prawo do zmiany podanego wcześniej terminu odbioru przesyłki poprzez 
wysłanie Falter sp. z o. o. wiadomości e-mail, jednakże musi dokonać tego najpóźniej w dniu 
otrzymania wiadomości elektronicznej z dokumentem przewozu do godziny 15.30. 

https://www.falter.eu/
https://www.falter.eu/srodowisko/formularz.php
https://www.falter.eu/srodowisko/formularz.php


IV.  KUPONY RABATOWE 
 

1.   Za każdy odesłany kartridż Zleceniodawcy przysługuje kupon promocyjny z kodem opiewającym 
na zniżkę w kwocie 5 zł (brutto) do wykorzystania na zakupy w firmie Falter Sp. z o.o.. Kwota 
zamówienia dokonywanego przy wykorzystaniu kodu promocyjnego zostanie każdorazowo 
pomniejszona o wartość kuponu. 

2.  Kupon z kodem zostanie przesłany użytkownikowi w formie elektronicznej niezwłocznie po 
otrzymaniu od Zamawiającego kartridży w stanie odpowiadającym warunkom niniejszego 
Regulaminu. 

 
V.   WARUNKI REALIZACJI ZLECENIA 

 
1.   Falter sp. z o.o. skupuje wyłącznie kartridże spełniające warunki pozwalające na zakwalifikowanie 

ich do dalszej regeneracji. Za niespełniające w/w warunków uważa się kartridże: 
a)   uszkodzone  fizycznie  –  noszące  ślady  pęknięć,  rys,  wgnieceń,  obłamane,  posiadające 

odpryskujące elementy, niekompletne, itp., 
b)   przestarzałe – starszych niż 5 lat. 

2.   Niezależnie od warunków wymienionych w ust. 1, Falter sp. z o.o. ma prawo odmówić przyjęcia 
odesłanych kartridży, jeżeli są one: 
a)   nieoryginalne – nie posiadają logo producenta, 
b)   zabrudzone – np. zalane z zewnątrz tuszem, 
c)   kartridże startowe 

3.   W rezultacie dokonania dyskwalifikującej oceny odesłanego kartridża po jego otrzymaniu, Falter 
sp. z o.o skontaktuje się ze Zleceniodawcą celem zgłoszenia zastrzeżeń i ustalenia sposobu 
dalszego postępowania. 

 
VI.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1.   Falter sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu. 
2.   W przypadku wprowadzenia zmian w Regulaminie, do zamówień złożonych przed okresem jego 

obowiązywania stosuje się postanowienia dotychczasowe. 
3.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy 

polskiego prawa, w tym w szczególności odpowiednie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. 
– Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740. z późn. zm.). 

4.   Wszelkie opinie i zapytania dotyczące realizacji zlecenia prosimy składać za pomocą formularza 
kontaktowego lub listownie i telefoniczne na adres: 

 

Falter sp. z o.o. 
ul. Poznańska 69 
62-045 Pniewy  

tel. +48 (61) 29 38 300 
biuro@falter.eu 

mailto:biuro@falter.eu

