
Rádi od Vás odebereme: 
  olověné baterie 

klasický výkup na vrátnici 
dle platných cen

  baterie-suché články 
tužkové baterie, „buřty“, 
apod. – zinko-uhlíkové, 
alkalické, atd. – vrátnice

  

  víčka z PET lahví 
sběr na vrátnici 

  osvětlovací zařízení 
jako jsou zářivky, výbojky 
či zařízení pro šíření 
či řízení osvětlení; 
klasické žárovky – vrátnice

  odpady s obsahem 
drahých kovů včetně 
autokatalyzátorů 
klasický výkup

  elektroodpad 
sběrné místo přes vrátnici, 
kde je vyvěšen i seznam všeho, 
co do elektroodpadu patří

Každý, kdo přinese výše zmíněné odpady, 
se dostane do slosování (30. 9. 2014) o věcné ceny
1. cena: smartphone (mobilní telefon) Samsung Galaxy Trend 
2. cena: tablet Prestigio MultiPad 8.0 HD 
3. cena: fotoaparát Canon PowerShot A2600 
další ceny: předplatné Xantypy, 
reklamní předměty Kovohutí, atd.

Odpady odevzdávejte na vrátnici / recepci 
(evidence – potvrzení). 

Do slosování se můžete dostat vícekrát. 
Jeden soutěžící může být mezi vylosovanými 
výherci 1× – stále však platí, čím více odpadů, tím 
větší šance vyhrát. 
Vaše jméno se v něm objeví vždy – opakovaně za:

  1 autobaterii
  1 ks elektroodpadu či 1 ks světelného zařízení 

či 3 klasické žárovky
  1 ks odpadu s obsahem drahých kovů či 1 autokatalyzátor
  5 baterií-suchých článků
  50 víček z PET lahví

Oceněni budou také nejlepší sběrači odpadů 
– celkoví i podle kategorií odpadů.

Bližší informace na tel.: 318 470 311 (marketing)

Odpady vykupujeme a odebíráme v souladu s platnou legislativou.

olověné odpady, baterie, zpětný odběr
bezplatná zelená linka

elektroodpad, odpady s obsahem drahých kovů, 
autokatalyzátory, odpady z autovraků

bezplatná zelená linka

kovohute@kovopb.cz

Partnerem soutěže je  

reklama & marketing 

PODNIKOVÁ PRODEJNA (tel.: 318 470 358/320) 
V AREÁLU KOVOHUTÍ PŘÍBRAM
•	 	Jste	kutil	a	používáte	pájky	nebo	střelec	

a potřebujete diabolky?

•	 	Můžete	si	také	koupit	olověný	plech,	plomby,	
slitiny na bázi olova a cínu, apod. 5. kolo od 1. 5. 2014 do 31. 8. 2014

5. kolo hned od 1. května 2014 
4. kolo skončilo 30. dubna 2014

Třiď, sbírej, 

recykluj

PŘINES a VYHRAJ!

NA PODPORU SBĚRU 

ZÁJMOVÝCH ODPADŮ 

POKRAčUJE 5. KOLEM!

od 1. máje do konce prázdnin

PERMANENTNÍ


