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Regulamin skupu pustych wkładów.  
 
Firma Lambda Sp. z o.o. prowadzi skup oryginalnych pustych tonerów i głowic 
atramentowych do drukarek. Cennik przedstawia kwoty, jakie za przekazane nam 
puste tusze i tonery otrzymuje osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności 
gospodarczej. Wówczas za odbiór zużytych wkładów wystawiamy formularz 
indywidualnego przyjęcia skupu. Dla firm odsprzedających zużyte tonery i tusze na 
fakturę, do podanych cen w cenniku doliczany jest podatek VAT zgodnie z 
obowiązującą stawką. 
Skupujemy tylko wkłady znajdujące się w cenniku skupu. W razie jakichkolwiek 
wątpliwości należy się skontaktować z nasza firmą: telefonicznie lub drogą 
mailową. 
Cennik nie stanowi oferty handlowej wg art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego i jest 
publikowany tylko w celach informacyjnych. Podane ceny mogą ulec zmianie. 
Zastrzegamy sobie prawo do zmian. W celu uzyskania ostatecznej ceny prosimy o 
kontakt z firmą Lambda Sp. z o.o. 

 
Zasady skupu 

1. Skupujemy WYŁĄCZNIE oryginalne oraz wybrane z naszej produkcji tonery i 
głowice producentów takich jak HP, Dell, Brother, Canon, Epson, Samsung, 
Lexmark i Xerox. Aktualna lista skupowanych produktów znajduje się na 
stronie: Skup i cennik - LAMBDA 

2. Skupowane tusze i tonery muszą spełniać określone warunki: 

• nie mogą być w żaden sposób regenerowane, napełniane, 
przetwarzane (chyba, że w cenniku występuje cena na model 
regenerowany, który skupujemy)  

• nie mogą być uszkodzone mechanicznie (pęknięcia, zarysowania, itp.)  

• nie skupujemy kartridży atramentowych, których głowice uległy 
zniszczeniu na skutek korozji lub rdzy, oraz tonerów laserowych, w 
których korozji uległy elementy metalowe  

• w przypadku pustych atramentów, blaszka ze stykami elektrycznymi nie 
może być uszkodzona (wgniecenia, przerwania taśmy)  

• dysze drukujące nie mogą być uszkodzone - brak blaszki lub 
wgniecenia  

• muszą być elektronicznie sprawne - wkłady atramentowe testujemy 
testerami 

3.  W przypadku chęci odsprzedania większych ilości tonerów i głowic prosimy o 
kontakt poprzez formularz kontaktowy w sprawie ustalenia szczegółów 
transakcji: odbioru, kontroli, płatności.  

4. Zastrzegamy sobie prawo do weryfikacji jakościowej tonerów i głowic przy 
odbiorze.  
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5. Posiadamy właściwe zezwolenia oraz wystawiamy Kartę Przekazania 
Odpadów.  

6. Puste wkłady odbieramy od klientów nieodpłatnie w przypadku, gdy do odbioru 

zostaną przekazane pojemniki, których wartość skupu przekroczy 200zł. W 

innym przypadku, koszt transportu wynosi 15 zł netto dla przesyłki do 31,5 kg. 

7. Wkłady zamienne, regenerowane, jak i spoza cennika, nie zostaną przyjęte 

bez wcześniejszego uzgodnienia z firmą Lambda Sp. z o.o. 

8. Po otrzymaniu pustych wkładów i sprawdzeniu ich stanu technicznego, na 

podany adres mailowy przesyłamy zestawienie na podstawie, którego 

przekazujący pojemniki wybiera formę rozliczenia, które w terminie 7 dni od 

daty otrzymania decyzji klienta zostaje dokonane. 

9. Tonery i tusze nienadające się do regeneracji zostaną zutylizowane lub po 

uzgodnieniu odesłane na koszt odbiorcy. Koszt utylizacji wyceniono na 1 zł za 

sztukę pustego wkładu. 

 
 


