
Praha 4 sbírá elektro přímo v bytových domech 

Skvělá spolupráce s městskou částí Praha 4, ve které sídlí největší český kolektivní systém 

ELEKTROWIN, je už tradicí. Letošní novinkou je možnost pro obyvatele bytových domů, kteří 

dostanou možnost odkládat vysloužilé spotřebiče přímo v jednotlivých vchodech. 

Cílem projektu je přiblížit obyvatelům sběr elektrozařízení z domácností a tím jim usnadnit, aby se 

chovali ekologicky. Zároveň se tak sníží náklady, které vznikají s odvozem těchto spotřebičů. Ty se 

také konečně přestanou objevovat vedle popelnic a kontejnerů na směsný odpad, kam je lidé stále 

ještě někdy odkládají – ať už z neznalosti, nebo pohodlnosti.  

Navíc získají obyvatelé deseti nejúspěšnějších domů poukázky na nákup zboží v hobbymarketu 

Bauhaus.   

Vlastník objektu má jednoduchou úlohu. Stačí, když vyčlení část společných prostor (třeba sklepů) a 

umožní obyvatelům odkládat sem staré elektro. Pak už jen objedná jeho svoz u ELEKTROWINu na 

telefonním čísle 241 091 842 nebo na e-mailu sber@elektrowin.cz. Jeho smluvní dopravce pro ně 

přijede, zdarma je odveze a ELEKTROWIN zajistí jejich recyklaci. Jedinou podmínkou – přesto však 

velmi důležitou – je, aby všechny vysbírané spotřebiče byly kompletní. 

Ještě komfortnější je požádat ELEKTROWIN o dodání sběrného prostředku na drobné elektro – bagu 

o objemu 0,3m3 - a umístit jej v domě. Stačí k tomu vyplnit jednoduchou registraci.  

Minimální množství spotřebičů, které je třeba připravit k bezplatnému odvozu, jsou tři kusy lednic, 

praček, sporáků a dalších velkých spotřebičů, nebo jeden naplněný bag na drobné elektro. Po 

objednávce svozu běží lhůta pěti pracovních dnů do samotného odvozu vysbíraných spotřebičů. 

Přesný termín s majitelem domu sjedná přepravce. 

Díky registraci se lze také automaticky zapojit do soutěže o nejekologičtější bytové družstvo či 

společenství vlastníků bytů a získat nákupní poukázky až v hodnotě 10 000 Kč za první místo. 

Soutěž probíhá do konce letošního roku, vyhodnocení proběhne v lednu 2014. Doplňující informace 

poskytne Ing. Martin Černý (e-mail: martin.cerny@elektrowin.cz). 

Registrovat do soutěže se zle prostřednictvím e-mailu sber@elektrowin.cz nebo 

martin.cerny@elektrowin.cz, případně písemně na adrese ELEKTROWIN a.s., Michelská 300/60, 140 

00 Praha 4. 
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