ELEKTR

DPAD

je náš problém
O společnosti REMA Systém, a.s.

Kam s ním?

REMA Systém je neziskově hospodařící kolektivní systém
pro ekologické nakládání s elektroodpadem. Vznikl v roce
2005 z iniciativy největších dovozců a výrobců výpočetní
a telekomunikační techniky a zajišťuje sběr, svoz a recyklaci
vysloužilých elektrospotřebičů.
Držitel certifikátů:
ISO 9001 a ISO 14001

REMA Systém, a.s.
Velké Kunratické 1570/3a, 148 00 Praha 4, Česká republika
info@remasystem.cz

Děkujeme za vrácení vašeho
vysloužilého elektrospotřebiče!

www.remasystem.cz

VyTřiďte ELEKTR

DPAD

Kde se ekologicky a ZDARMA
„rozloučit“ s vysloužilým
elektrospotřebičem?
1. Místa zpětného odběru – na místech označených těmito samolepkami můžete bezplatně odevzdat
vybrané vysloužilé elektrospotřebiče i v případě, že si nekupujete nové. Více informací na
www.remasystem.cz a u vašeho
prodejce.
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2. Kus za kus – Jestliže si kupujete nový elektrospotřebič, můžete prodávajícímu vrátit váš vysloužilý se
stejnou nebo podobnou funkcí.
3. Sběrné dvory – více informací získáte na obecním
nebo městském úřadě.
4. V rámci projektu „Zelená firma“
– pro zaměstnance „Zelených firem“
www.zelenafirma.cz

Co jsou elektrospotřebiče?
Elektrospotřebiče jsou výrobky, pro jejichž hlavní
funkci je elektrický proud nepostradatelný, tedy
výrobky, které se připojují do elektrické sítě nebo
obsahují baterie.
Všechny nové elektrospotřebiče jsou označeny symbolem přeškrtnuté popelničky. Tento symbol informuje spotřebitele, že takto označený elektrospotřebič po
skončení životnosti nepatří do směsného komunálního
odpadu. Přeškrtnutá popelnička může být umístěna
na přístroji, v záručním listě, v návodu nebo na obalu.

Co je recyklační poplatek?
Recyklační poplatek platí spotřebitel při nákupu
nového elektrospotřebiče. Výrobci a dovozci elektrospotřebičů odvádí tyto poplatky do tzv. kolektivních systémů. Tyto systémy se následně starají
o sběr, svoz a recyklaci vysloužilých elektrospotřebičů.

Nevyhazujte vysloužilé elektro5. V rámci projektu „Zelená obec“
– v obcích zapojených do projektu
www.zelenaobec.cz

spotřebiče a baterie do popelnic!
My se o ně postaráme!

6. V rámci projektu „Zelená škola“
– ve vybraných školách
www.zelenaskola.cz

Víte, že…

7. Speciální kontejner – speciální kontejner je dostupný
na vyhrazených, veřejně přístupných místech.
www.remasystem.cz

...v ČR vznikne 133 tisíc tun elektroodpadu za rok?
Kdyby se toto množství naložilo na nákladní vlak, byl
by dlouhý přes 38 kilometrů.

Chcete i Vaši firmu, obec či školu zapojit do
těchto „zelených“ projektů? Více informací naleznete na uvedených webových stránkách.

...REMA Systém vysbíral v roce 2007 stejné množství
elektroodpadu jako je hmotnost 11 obřích dopravních
letadel Airbus A380?

