Vysloužilé spotřebiče nepatří do popelnice !!!
Počet nově prodaných elektrospotřebičů stále narůstá, což s sebou nese i otázku, co s těmi
starými, které doslouží.
Velká část elektrických výrobků v ČR poté, co doslouží, stále bohužel končí na skládkách
komunálního odpadu nebo ve volné přírodě. Přitom většina vysloužilých elektrospotřebičů se dá
recyklovat a použít při výrobě dalších produktů. Šetří se tím energie a přírodní zdroje, jako jsou
např. rudy železných a neželezných kovů a ropa. Některé elektrospotřebiče mohou také obsahovat
nebezpečné toxické látky (např. kadmium, olovo či rtuť) a do popelnice rozhodně nepatří.
Proto vás chceme požádat, abyste domácí elektrospotřebiče, tj vše, co funguje na elektrický proud
nebo baterie, nevhazovali do odpadu, ale předali jej k recyklaci na některém z dále popsaných míst.

Kam odevzdat vysloužilé elektrospotřebiče
Do sběrného dvora – dnes už ho najdete skoro v každém městě
či větší obci. Ve sběrných dvorech od vás rádi bezplatně odeberou
vysloužilý elektrospotřebič, který jim přivezete. Umístění a otevírací
dobu nejbližšího sběrného dvora můžete zjistit na svém městském
či obecním úřadu, na jejich internetových stránkách, případně na
stránce www.elektrosrot.cz.

Při mobilním svozu odpadů – v menších obcích se minimálně
dvakrát ročně pořádá mobilní sběr objemných a nebezpečných
odpadů, při kterém můžete bezplatně odevzdat i své vysloužilé
elektrospotřebiče. Informace o termínech svozu získáte opět na
svém městském či obecním úřadu. Podrobnosti můžete také nalézt
na webové stránce www.elektrosrot.cz.
V prodejně elektrospotřebičů – ve většině prodejen můžete
odevzdat vysloužilý elektrospotřebič systémem kus za kus, tj. za
jeden nově kupovaný můžete odevzdat jeden starý.
V opravně nebo servisu – většina dobrých servisů
elektrospotřebičů od vás zdarma odebere neopravitelný spotřebič.

Co se s odevzdanými elektrospotřebiči děje dál
Přístroje jsou nejprve rozebrány na jednotlivé komponenty, ze
kterých jsou odstraněny součásti obsahující nebezpečné látky
(např. kondenzátory, akumulátory). Následně se vytříděné součásti
drtí a třídí podle druhu materiálu. Recyklované materiály nahrazují
primární suroviny a používají se pro výrobu nových produktů.

Jak je systém placen
Staré elektrospotřebiče mohou občané odevzdávat bezplatně, protože jejich sběr a recyklace jsou
placeny z příspěvků výrobců a dovozců elektrozařízení a dále z příspěvku na recyklaci, který hradí
uživatelé při nákupu nových zařízení. Výše příspěvku na recyklaci se uvádí odděleně od ceny
výrobku.

