
Warunki utylizacji opon 

Proponujemy możliwość bezpłatnego odbioru zużytych opon naszym Klientom 
hurtowym - w ilościach nie większych niż ilość opon zakupionych w firmie Auto Gum 
w poprzednim kwartale, w poszczególnych asortymentach. 

Uprawnionym podmiotom, które zbiorą wymaganą minimalną ilość odpadu oraz 
zgłoszą do nas chęć przekazania zużytych opon, oferujemy nieodpłatny odbiór, 
odtransportowanie do punktów odzysku oraz wystawienie wymaganej prawem 
dokumentacji – Karty Przekazania Odpadu.  

Zamawianie odbioru opon 

Zamówienia odbioru opon mogą być składane wyłącznie drogą elektroniczną przez 
przesłanie mailem formularza, który jest dostępny na naszej stronie systemu 
zamówień internetowych – zam.autogum.com.pl oraz na www.autogum.com, na 
adres utylizacjaopon@autogum.com   
Tel. 12/21 14 285; kom. +48 515 26 13 13 
 

Uwaga!!!  
Bardzo prosimy o dokładne przeliczenie opon przed zgłoszeniem odbioru i 
wpisywanie do formularza rzeczywistych ilości.  

Rodzaje odbieranych opon, minimalne zamówienia 

Aktualnie odbieramy odpady po oponach pneumatycznych motocyklowych, 
osobowych, ciężarowych i wolnobieżnych o średnicy do 1450 mm. Opony innych 
rodzajów niż wymienione (np. opony ponadgabarytowe, opony pełne) lub zgłoszone 
nieprawidłowo nie będą odebrane.  

Warunkiem odbioru jest przekazanie minimalnej ilości odpadu z dowolnego 
asortymentu: 

 Opony osobowe: 250 szt. 
 Opony ciężarowe: 70 szt. 
 Opony motocyklowe: 100 szt. 
 Opony wolnobieżna: 70 szt. 

Użytkownik zobowiązany jest do przygotowania opon do transportu, jak 
również do ich załadunku na podstawiony pojazd. Przy odbiorze następuje 
przeliczenie opon i sporządzany jest dokument KPO, będący potwierdzeniem 
wykonania usługi. Opony będą odebrane w ilości nie większej niż została 
zgłoszona przez użytkownika w zamówieniu. Przekazywane opony muszą 
zachowywać kształt, być pozbawione felg i nie mogą zawierać innych 
elementów gumowych takich jak dętki, ochraniacze, kawałki opon, itp. Opony 
nie mogą być wypełnione ziemią lub śniegiem oraz innymi elementami lub 
substancjami poza zwykłą ilością, która może przeniknąć w procesie 
składowania. Opony niespełniające tych warunków nie zostaną odebrane. 

Wykonanie zamówienia 

Po złożeniu zlecenia odbioru zostanie ono niezwłocznie przekazane do wykonania 
operatorowi logistycznemu, który skontaktuje się bezpośrednio z klientem w celu 
uzgodnienia konkretnego terminu realizacji odbioru opon. 
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