Co s nepo
otřebnýým eleektroo
odpadeem ?
Elektro
oodpad jee odpad ve
e formě ellektrospotřebičů a jejich částtí, elektricckých a
elektro
onických součástek.
s
.

Do elekttroodpadů patří
p
předevvším televizze, počítače,, vysavače, tiskárny, moobilní telefony, fény,
kulmy, vvysavače, mixéry,
m
ledničky, mrazniičky, telefon
ny, osvětlení, vrtačky, vvideohry, po
očítačové
servery, lékařská zařřízení, zahradní přístrojee, přístroje pro
p měření a mnoho daalších elektro
ozařízení,
která jso
ou označena ikonkou pře
eškrtnuté poopelnice neb
bo symbolem
m „08/05“.

Každýý spotřeebitel by měl věd
dět:
Žádné eelektrozaříze
ení nesmí sk
končit v kom
munálním odpadu
o
tj. v popelnicích či kontejne
erech. Za
účelem správné likkvidace výro
obku odevzddejte jakéko
oli upotřebené elektrozzařízení na určených
sběrných
h místech, kde budou přřijata zdarmaa. Správnou likvidací toho
oto produktuu pomůžete zachovat

přírodní zdroje, zároveň tak napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní
prostředí a lidské zdraví, které mohou být důsledkem nesprávné likvidace odpadů.
Elektrospotřebiče můžete dále odevzdat např. přímo na prodejně, při nákupu nového přístroje nebo
je můžete odvést do sběrných dvorů, které fungují již ve většině větších obcí. Další možností, jak se
zbavit starého elektrospotřebiče, je jeho vhození do speciálního kontejneru, který je určen pro sběr
elektroodpadů.
Elektrozařízení se odevzdává kompletní, aby bylo možné zajistit jeho ekologické zpracování, a
zároveň aby se zabránilo úniku nebezpečných látek ohrožujících lidské zdraví a životní prostředí.
Elektroodpad může obsahovat nebezpečné látky jako je rtuť, arzen, kadmium, olovo, ftaláty apod.,
proto se prosím zamyslete, než hodíte svůj starý, již nepoužitelný elektrospotřebič do popelnice.
Účelem

míst zpětného odběru je převzetí starého elektrozařízení a jeho následné předání

specializovaným firmám ke zpracování. Příjem elektroodpadu a jeho zpracování je pro spotřebitele
bezplatné. Veškeré náklady na provoz sběrných míst a likvidaci elektroodpadů jsou již obsaženy
v ceně elektrospotřebičů a elektrozařízení – jako PNE = recyklační poplatek.
Hlavním důvodem zřízení míst zpětného odběru je zamezení černých skládek s nebezpečným
odpadem. Dalším, neméně důležitým důvodem je, že elektrozařízení a elektrospotřebiče obsahují 50
až 80% materiálů pro opětovné využití. Jedná se zejména o barevné a drahé kovy, železo, plast a sklo.
Tím šetříme naše přírodní zdroje a omezujeme zatěžování našeho životního prostředí.
Zpětný odběr elektroodpadů a jejich následná likvidace kolektivním systémem OFO – recycling je
podporována kompletním servisem v souladu se Zákonem o odpadech a příslušnou směrnicí EU.
Tyto služby zahrnují sběr, manipulaci, přepravu a následnou ekologickou likvidaci – zpracování
Vašeho starého elektrozařízení, včetně veškeré administrativy.

Nezapomeňte:
Elektroodpad nepatří do komunálního odpadu,
odevzdejte ho v místech zpětného odběru!!!
Děkujeme 

