
Certificate 2020*

PV CYCLE a.i.s.b.l. 

hereby declares that based on current commitments

aleo solar GmbH

is member of PV CYCLE a.i.s.b.l., a pan-European Producer scheme,

offering dedicated compliance and waste management services for solar

energy system products falling under WEEE and/or Battery Producer

Responsibility legislation.

The holder of this certificate has a contractual membership in the following

countries**: Cyprus and Poland

PV CYCLE a.i.s.b.l. is registered in Brussels, Belgium with BE 0893.027.827.

Jan Clyncke

Managing Director

*  The validity of this certificate can only be confirmed at extranet.pvcycle.org with the validation 

number 0b068a17

**  To check if the member is WEEE compliant in a specific country, please contact PV CYCLE 

at join@pvcycle.org

Brussels, 

01.01.2020



Rep. Nr 25B /2020 Tłumaczenie z fęz. angielskiego
::::=:::
/papier firmowy/

Pv cYcLE
Certyfikat 2O2O*

PV CYCLE a.i.s.b.1
niniejszym oświadcza, że bazuląc na bieżących zobowtązaniach

aleo solar GMbH

j est członkiem a.i.s.b.l.,
oferuj ącego

stowarzyszenia PV CYCLE

programu producenckiegopaneuropej skiego
wyspecja]-izowane usługi zapewnienia zqodnośct z wymaganiami 1 w

dziedzinie gospodarki odpadami produktów technologii foto-
woltaicznej, objętych ustawodawstwem WEEE

sprzętu elektrycznego i elektronicznego)
Odpowiedzialności Producentów Akumulatorów

.Tan Clyncke
Dyrektor Naczelny
/nteczyLelny podpis/

Posiadacz niniejszego certyfikatu jest w ramach umowy członkiem
Stowarzyszenia w następujących krajach**: Cypr i Polska

(w sprawie zużytego
i/lub dotyczącym

Bruksela,
01. 01.2020

* Wazność niniejszego certyfikatu mozna potwierdzió jedynie na stronie
extranet.pvcycle .orq z numerem legalizacy1nym 0b068aI1 .

** Aby sprawdzić czy członek spełnia wymagania WEEE w określonlrm kraju,
proszę skontaktować się z PY CYCLE pod adresem poczty elektronicznej
j oinGpvcycle . org.

Stowarzyszenie PV CYCLE jest zareJestrowane w Brukseli, Belgia pod
numerem BE. 0B93.021 .B21 .

Niniejszym poświadczam zgodność tłumacąen_ią z przedstawionym mi
dokumentem w języku angielskim.
Szczecin, 2020-04-27.
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TŁUMACZ PBżYSlĘGŁY
języka anfie}skiego

mgr inż. Alek§alder Swatler
(09 l | 48-,1 07-ffr o-so I _soa-ezs
e-mai l : alsvyź@pocaa,fm

Reymonta 61 ,71-2'76 Szczecin


