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PRZYKŁADOWE RODZAJE SPRZĘTU NALEŻĄCEGO DO GRUP SPRZĘTU
1. Wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego
Wielkogabarytowe urządzenia chłodzące, chłodziarki, zamrażarki, pozostałe urządzenia
używane do chłodzenia, konserwowania i przechowywania żywności, pralki, suszarki do
odzieży, zmywarki, kuchenki, piekarniki elektryczne, elektryczne płyty grzejne, kuchenki
mikrofalowe, pozostałe wielkogabarytowe urządzenia używane do gotowania i innego typu
przetwarzania żywności, elektryczne urządzenia grzejne, grzejniki elektryczne, pozostałe
wielkogabarytowe urządzenia używane do ogrzewania pomieszczeń, łóżek, mebli
wypoczynkowych, wentylatory elektryczne, urządzenia klimatyzacyjne, pozostały sprzęt
wentylujący, wyciągi wentylacyjne i urządzenia kondycjonujące.
2. Małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego
Odkurzacze, zamiatacze do dywanów, pozostałe urządzenia czyszczące, urządzenia używane
do szycia, dziania, tkania i innego typu przetwarzania wyrobów włókienniczych, żelazka i
pozostałe urządzenia do prasowania, maglowania i innych rodzajów pielęgnacji odzieży,
tostery, frytownice, młynki, ekspresy do kawy oraz urządzenia do otwierania lub zamykania
pojemników lub opakowań, noże elektryczne, urządzenia do strzyżenia włosów, suszenia
włosów, szczotkowania zębów, golenia, masażu oraz pozostałe urządzenia do pielęgnacji
ciała, zegary, zegarki oraz sprzęt do odmierzania, wskazywania lub rejestrowania czasu, wagi.
3. Sprzęt informatyczny i telekomunikacyjny
Scentralizowane przetwarzanie danych: komputery mainframe, minikomputery, jednostki
drukujące. Komputery osobiste: komputery osobiste, w tym procesor, mysz, ekran i
klawiatura, laptopy, w tym procesor, mysz, ekran i klawiatura, notebooki, notepady,
drukarki, sprzęt kopiujący, elektryczne i elektroniczne maszyny do pisania, kalkulatory
kieszonkowe i biurowe oraz inny sprzęt do zbierania, przechowywania, przetwarzania,
prezentowania lub przekazywania informacji drogą elektroniczną, terminale i systemy

użytkownika, faksy, teleksy, telefony, automaty telefoniczne, telefony bezprzewodowe,
telefony komórkowe, systemy zgłoszeniowe oraz inne produkty lub sprzęt przesyłające
dźwięk, obrazy lub inne informacje za pomocą technologii telekomunikacyjnych.
4. Sprzęt konsumencki i panele fotowoltaiczne
Odbiorniki radiowe, odbiorniki telewizyjne, kamery wideo, sprzęt wideo, sprzęt nagrywający
hi-fi, wzmacniacze dźwięku, instrumenty muzyczne oraz inne produkty lub sprzęt do celów
nagrywania lub kopiowania dźwięku lub obrazów, w tym sygnałów lub innych technologii
przesyłu dźwięku i obrazu niż za pomocą technologii telekomunikacyjnych, panele
fotowoltaiczne.
5. Sprzęt oświetleniowy
Oprawy oświetleniowe do lamp fluorescencyjnych, z wyjątkiem opraw oświetleniowych
stosowanych w gospodarstwach domowych, proste lampy fluorescencyjne, kompaktowe
lampy fluorescencyjne, wysokowydajne lampy wyładowcze, w tym ciśnieniowe lampy
sodowe oraz lampy metalohalogenkowe, lampy sodowe niskoprężne, diody
elektroluminescencyjne (LED), pozostały sprzęt oświetleniowy do celów rozprowadzania lub
regulacji światła, z wyjątkiem żarówek żarnikowych.
6. Narzędzia elektryczne i elektroniczne, z wyjątkiem wielkogabarytowych
stacjonarnych narzędzi przemysłowych
Wiertarki, piły, maszyny do szycia, urządzenia do obróbki tokarskiej, frezowania,
piaskowania, przemiału, piłowania, przecinania, cięcia, wiercenia, wykonywania otworów,
sztancowania, falcowania, gięcia lub podobnych metod przetwarzania drewna, metalu i
innych tworzyw, narzędzia do nitowania, gwoździowania lub śrubowania, lub usuwania
nitów, gwoździ, śrub, lub do podobnych zastosowań, narzędzia do spawania, lutowania lub
podobnych zastosowań, urządzenia do rozpylania, rozprowadzania, dyspergowania lub
innego typu rozprzestrzeniania cieczy lub substancji gazowych innymi metodami, narzędzia
do koszenia lub innych prac ogrodniczych.
7. Zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy
Kolejki elektryczne lub tory wyścigowe, ręczne konsole do gier wideo, gry wideo, urządzenia
sterowane komputerowo, w szczególności do uprawiania sportów rowerowych, nurkowania,
biegania i wiosłowania, sprzęt sportowy z elektrycznymi lub elektronicznymi częściami
składowymi, automaty wrzutowe.
8. Wyroby medyczne, z wyjątkiem wszelkich wyrobów wszczepionych i
zainfekowanych
Sprzęt do radioterapii, sprzęt kardiologiczny, sprzęt do dializy, sprzęt do wentylowania płuc,
sprzęt medycyny nuklearnej, sprzęt laboratoryjny do diagnostyki in vitro, analizatory,
zamrażarki, testy płodności, pozostałe urządzenia do wykrywania, nadzorowania, leczenia
lub łagodzenia choroby, urazów lub niepełnosprawności, lub zapobiegania im.
9. 1Przyrządy do monitorowania i kontroli
Czujniki dymu, regulatory ciepła, termostaty, urządzenia pomiarowe, ważące lub
regulacyjne, używane w gospodarstwie domowym lub jako sprzęt laboratoryjny, pozostałe

przyrządy do monitorowania i sterowania używane w obiektach przemysłowych, w
szczególności w panelach sterowniczych.
10. Automaty wydające
Automaty wydające napoje gorące, automaty wydające butelki lub puszki z zimnymi i
gorącymi napojami, automaty wydające produkty stałe, automaty wydające pieniądze,
wszystkie urządzenia automatycznie wydające wszelkiego typu produkty.

