
 

 
 

APPLICATION FORM REQUESTING COLLECTION OF EMPTY CARTRIDGES 

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΕΝΩΝ ΜΕΛΑΝΟΔΟΧΕΙΩΝ 
 

In an effort, to Reduce/Reuse/Recycle Single-Use Plastics to aid the Environment; Cartridge World 
provide a ‘return of empty’ service to its’ customers, FREE of CHARGE (terms apply). 

Σε μια προσπάθεια για Μείωση / Eπαναχρησιμοποίηση / Aνακύκλωση πλαστικών Mίας Xρήσης για να 
βοηθήσουμε το περιβάλλον; Η Cartridge World παρέχει στους πελάτες της υπηρεσία «επιστροφής κενών 

μελανοδοχείων» , ΔΩΡΕΑΝ ΧΡΕΩΣΗ (ισχύουν όροι). 

 

Each February Cartridge World will issue your Company with an Annual Report of the number of empty 
cartridges we exchanged, which will be used to inform the Ministry of Environment. 
Κάθε Φεβρουάριο η Cartridge World θα εκδίδει στην εταιρεία σας μια Ετήσια Αναφορά με τον αριθμό των 
μελανοδοχείων τα οποία ανταλλάχθηκαν και η οποία θα χρησιμοποιηθεί για ενημέρωση του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος. 
 

For 25 years, Cartridge World has helped the environment, with outlets in 35 countries; our own brand 
remanufactured high quality replacement cartridges SAVE 2/3rds of the CO2 needed to manufacture 
an Original/Compatible cartridge. Cartridge World Cyprus actions to date have prevented over Half a 

Million cartridges from Cyprus Landfill, where they would take 1000 years to decompose. 
Για 25 χρόνια η Cartridge World βοηθάει στην προστασία του περιβάλλοντος , με  καταστήματα σε 35 

χώρες, τα υψηλής ποιότητας ανακατασκευασμένα μελανοδοχεία της δικής μας επωνυμίας, 
εξοικονομούν τα 2/3 από το CO2(διοξείδιο του άνθρακα)που χρειάζεται για να κατασκευαστεί ένα 

Γνήσιο ή Εισαγόμενο Συμβατό Μελανοδοχείο. Μέχρι στιγμής οι ενέργειες τηςCartridge World Κύπρου 
έχουν αποτρέψει πάνω από μισό εκατομμυρίο μελανοδοχεία  να βρεθούν στον έδαφος της Κύπρου, τα 

οποία θα έπαιρνε 1000 χρόνια να αποσυντεθούν. 

Please provide us THIS SERVICE*subject to terms: 

*FREE if cartridges can be reused and if applicant is already a customer of Cartridge World. 

A charge per piece applies for collection of non-re-useable cartridges i.e. compatibles and from non-customers. 

 
Παρακαλούμε όπως μας παρέχετε ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ*με βάση τους όρους και τις προϋποθέσεις: 

*ΔΩΡΕΑΝ στην περίπτωση που το μελανοδοχείο μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί και εφόσον είστε ήδη πελάτης της 
Cartridge World.Ισχύει χρέωση ανά τεμάχιο για την συλλογή των μη-επαναχρησιμοποιημένων μελανοδοχείων, όπως για 
παράδειγμα άλλα συμβατά μελανοδοχεία και για μη πελάτες της Cartridge World. 

 
We have since  (date) begun returning our empty ink and toner cartridges to ‘CW’  

Από τις_____               (ημερομηνία) αρχίσαμε να επιστρέφουμε τα άδεια μελανοδοχεία μας στην ‘CW’ 

 

COMPANY NAME ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: 

 
 

ADDRESS ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 

 
 

 
NAME ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: SIGNATURE ΥΠΟΓΡΑΦΗ: 

 
 

 
TELEPHONE ΤΗΛΕΦΩΝΟ: COMPANY STAMP ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: 

 

Email this application form to; Στείλτε την αίτηση σας με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο: 

recycle@cwcyprus.com 

 

mailto:recycle@cwcyprus.com


 

 
 

Cartridge World is licensed to provide this service and offers it FREE for its customers for cartridges  

that can be re-manufactured (re-used). 

Η Cartridge World διαθέτει άδεια για την παροχή  αυτής της υπηρεσίας και την προσφέρει δωρεάν στους 
πελάτες της για μελανοδοχεία που μπορούν να επανακατασκευαστούν (επαναχρησιμοποιηθούν). 

 

The fine for not recycling, from the Ministry of Environment is up to: €34,000 Avoid fines: Sign up today. 

Το πρόστιμο για τη μη ανακύκλωση, απο το Υπουργείο Περιβάλλοντος είναι μέχρι: €34.000 ευρώ 

Αποφύγετε το πρόστιμο: Εγγραφείτε σήμερα. 

 

 
 

D.M.G. Trading Ltd (Cartridge World) 

Ayias Phylaxeos 31,3025 Limassol Tel: 25360370 / 777 77785 

Fax: 25370371 Web: http://www.cwcyprus.com E-mail:recycle@cwcyprus.com 

EU Law(N215 (i)2002) Νόμος της Ε.Ε. : (N215 (i)2002) 

          Requires all businesses. To recycle empty printer cartridges with a licensed collector. 
 

  Απαιτείται για όλες τι επιχειρήσεις. Να ανακυκλώνουν όλα τα άδεια 

μελανοδοχεία  σε αδειδοτημένο συλλέκτη. 
 

http://www.cwcyprus.com/
mailto:recycle@cwcyprus.com

