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Składanie zamówień odbioru opon w serwisie e-CUO
Zamówienia odbioru opon mogą być składane wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem strony
internetowej serwisu e-CUO po wcześniejszej rejestracji bezpłatnego konta użytkownika i zalogowaniu.
Link do logowania w serwisie e-CUO → https://app.utylizacjaopon.pl/logon

// na stronie z odnośnika uzupełniamy EMAIL i HASŁO podane podczas rejestracji konta i klikamy czarny przycisk
z napisem „ZALOGUJ”
// w przypadku problemów z logowaniem do serwisu e-CUO, prosimy o bezpośredni kontakt z CUO, przez stronę
internetową www.utylizacjaopon.pl lub telefonicznie przez numery: 22 334 24 03 orz 22 334 24 04
Teraz po zalogowaniu się do serwisu e-CUO, na jasnoniebieskim tle widnieje aktualny limit na bezpłatny odbiór
opon w obowiązującym kwartale.
W celu złożenia zamówienia klikamy zielony przycisk „ZŁÓŻ NOWE ZAMÓWIENIE” w prawym górnym rogu.
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Strona przeniesie nas do zakładki NOWE ZAMÓWIENIE, gdzie w przypadku składania zamówienia po raz pierwszy,
konieczne jest dodanie adresu odbioru, klikając w przycisk DODAJ NOWY ADRES w prawym górnym rogu strony.

// otworzy się strona „Tworzenie adresu odbioru” w której wpisujemy wszystkie dane dotyczące punktu odbioru
i potwierdzamy czarnym przyciskiem z napisem „ZAPISZ”

// następnie po dodaniu nowego adresu, lub w przypadku gdy mamy już dodane adresy na naszej liście w
zakładce NOWE ZAMÓWIENIE, wybieramy odpowiedni punkt dla którego chcemy złożyć zamówienie klikając
przycisk WYBIERZ odpowiadający danemu adresowi
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Po dokonanym wyborze adresu odbioru, otworzy się karta nowego zamówienia, gdzie informacyjnie na
jasnoniebieskim tle widać pozostały limit na bezpłatny odbiór opon w obowiązującym kwartale.
Dodatkowo na czerwonym tle informacja dot. obowiązujących minimach logistycznych zezwalających na złożenie
zamówienia (pamiętaj: możliwe jest równoczesne zlecanie odbioru różnego rodzaju opon, przy zachowaniu
minimum logistycznego dla przynajmniej jednej kategorii).
Następnie w odpowiednich wierszach dla danego typu opony wpisujemy planowaną ilość do odbioru.
Pamiętaj, że musi być spełnione minimum logistyczne przynajmniej w jednym rodzaju opon.

// po uzupełnieniu wszystkich danych dot. opon, w polu „Uwagi” możemy wpisać dodatkowe informacje,
następnie po przeczytaniu regulaminu i jego akceptacji potwierdzamy zamówienie czarnym przyciskiem z
napisem „ZAPISZ”
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Po poprawnym złożeniu zamówienia, pokaże się nam podsumowanie ze statusem „Do wykonania”, wraz z
danymi kontaktowymi operatora logistycznego obsługującego nasze zamówienie.

Operator logistyczny ma 14 dni kalendarzowych na odbiór, liczony od daty złożenia zamówienia, w tym czasie
również powinien się skontaktować w celu uzgodnienia dokładnego terminu odbioru.
W przypadku braku odbioru w tym terminie, prosimy o bezpośredni kontakt z CUO, przez stronę internetową
www.utylizacjaopon.pl lub telefonicznie przez numery: 22 334 24 03 orz 22 334 24 04.
Dodatkowo na adres e-mail podmiotu składającego zamówienie, oraz punktu odbioru zostanie wysłana
wiadomość potwierdzającą.
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