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Proč?
Protože elektrozařízení obsahuje látky, které 
mohou mít negativní dopad na životní prostředí.

Protože zákon stanoví povinnosti, jak s odpad-
ním elektrozařízením nakládat.

Protože nejvíc záleží na vás, jak se svým spotře-
bičem naložíte. Myslete na své životní prostředí, 
na své blízké a na budoucnost.

Zajímáte se o podobnější informace? 
Najdete je u nás – www.elektrowin.cz.

Kdo jsme?
Provozujeme kolektivní systém zpětného odběru odpadních elektrozařízení pro výrobce, kterým 
ukládá zákon povinnost postarat se o své výrobky po ukončení jejich životnosti.

Na rozvoji systému pracujeme od roku 2005 a za tu dobu se nám podařilo: 
 zpětně odebrat a recyklovat 520 000 t elektroodpadu,
 vytvořit sběrnou síť s více než 14 600 místy, kde je možné spotřebiče odevzdat,
 uspořit obcím 2,5 miliardy korun za nakládání s elektroodpady,
 umístit více než 3000 kontejnerů na elektroodpad,
 vyplatit obcím 45 milionů korun na zkvalitnění sběrných dvorů a míst.

Co se s ním stane, 
když ho odevzdáte?
Odvezeme ho k odborné recyklaci, která zajistí správné nakládání 
i s nebezpečnými látkami, které některé ze spotřebičů obsahují, a zajistí 
materiálové využití většiny komponent, které elektrozařízení obsahuje.

www.elektrowin.cz

MÍSTO ZPĚTNÉHO 

ODBĚRU POUŽITÝCH 

ELEKTROZAŘÍZENÍ

Bližší informace obdržíte u obsluhy 

tohoto sběrného místa.

ZDE MŮŽETE
BEZPLATNĚ ODEVZDATke zpětnému odběru použité elektrozařízení

Vážení zákazníci,

• při nákupu elektrozařízení ve stejném počtu kusů prodávaného elektrozařízení podobného typu použití,• bez vázání na nákup zboží a výrobní značku, pokud žádný z vnějších rozměrů nepřesahuje 25 cm.
Místo zpětného odběru dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, § 37k odst.4

Nejbližší sběrné místo na ostatní vysloužilá elektrozařízení.

www.elektrowin.cz

Která místa určená k odevzdání 
elektrozařízení to jsou?
Určitě místa zpětného odběru vytvořená k tomu provozovatelem 
kolektivního systému. Jsou takto označena: 

Dále prodejci při nákupu nového elektrozařízení, nebo v případě pro-
dejen s plochou větší než 400 m2 i bez nákupu, ale pouze spotřebiče 
s velikostí do 25 cm. Většina z nich je takto označena: 

Využít ale můžete i sběrových akcí pořádaných sdružením dobrovol-
ných hasičů v rámci projektu Recyklujte s hasiči 
– www.recyklujteshasici.cz, nebo sběrových kampaní škol v trámci 
projektu Recyklohraní, aneb Ukliďme si svět! www.recyklohrani.cz.
Seznamy naleznete také na www.elektrowin.cz.

Nezapomínejte na to, že odpadu je možné předejít. Když je zařízení funkční, 
lze jej poskytnout k užívání charitativním organizacím v rámci našeho 
projektu Jsem zpět! www.jsemzpet.cz.
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