SIEĆ ZBIERANIA POJAZDÓW
dotyczy zmiany ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji
oraz niektórych innych ustaw z dnia 27 maja 2015 roku
wprowadzający pojazdy – zgodnie ze zmienionym art. 3 pkt 14 ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji od dnia
1 stycznia 2016 r. przez wprowadzającego pojazd rozumie się przedsiębiorcę będącego producentem pojazdu lub przedsiębiorcę
prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu
Zgodnie z Ustawą z dnia 27 maja 2015 r. art. 11a. 1. wprowadzający pojazd zapewnia sieć na podstawie umów z przedsiębiorcami
prowadzącymi stacje demontażu i jest obowiązany do ich zawarcia w formie pisemnej, pod rygorem nieważności na okres nie
dłuższy niż rok.

Propozycja umowy współpracy na okres 12 miesięcy – rok 2017 –
uwzględniająca liczbę wprowadzanych pojazdów:
dla kontynuujących klientów
300 zł do 20 pojazdów rocznie
600 zł do 40 pojazdów rocznie
900 zł do 60 pojazdów rocznie
powyżej ceny negocjowane

dla nowych klientów
300 zł do 20 pojazdów rocznie
600 zł do 40 pojazdów rocznie
900 zł do 60 pojazdów rocznie
powyżej ceny negocjowane

-10%

Wprowadzający pojazd powinien zawrzeć umowę do 22 stycznia 2017 roku, uwzględniając termin 21 dni w roku „nietworzenia
sieci”. W wyniku bardzo krótkiego okresu spełnienia wymogów z ustawą, wychodzimy z propozycją, która pozwoli uniknąć
zamieszania mogącego wyniknąć na początku stycznia 2017 roku.

Co zyskujesz?


gotowa do podpisania umowa, gwarantująca realizację pełnego zakresu wymagań nałożonych przez ustawodawcę



unikniesz kar i mandatów – nawet do 20 000 zł



do każdej zawartej umowy wystawiamy fakturę VAT



18 letnie doświadczenie gwarantuje ciągłość naszej działalności



4 stacje demontażu pojazdów z różnych miejscowości w jednej sieci – dla wprowadzających do 1000 pojazdów rocznie



56 stacji demontażu pojazdów z całej Polski w jednej sieci – dla wprowadzających powyżej 1000 pojazdów rocznie

Pamiętaj! W jednym miejscu podpisujesz umowę zapewniając wykonanie
warunków ustawy!
Dokumenty wymagane do podpisania umowy:
NIP, REGON, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności, dokument tożsamości
Stacja Demontażu Pojazdów PTAK
ul. Tarnowska 140a
33-300 Nowy Sącz

NIP: 7341143879
REGON: 492033946

tel. 18 441 07 71, 18 441 60 74
kom. 601 458 486
www.autoptak.pl, ptak@autoptak.pl

