
 

Soutěž s ELEKTROWINEM na sběrných dvorech zná vítěze  

Soutěž pro návštěvníky sběrných dvorů v ulicích Smečenská, Vrapická a 

provozovna Libušín - překladiště, kterou připravil kolektivní systém 

ELEKTROWIN ve spolupráci se statutárním městem Kladno, zná své vítěze. 

Výherní poukazy na nákup nových spotřebičů mohou uplatnit do konce ledna 

2014 u vybraných prodejců.  

Kladno, 9. ledna 2014 – Kolektivní systém ELEKTROWIN společně se statutárním městem 

Kladno uspořádal od 15. října do 30. listopadu 2013 na sběrných dvorech v ulicích 

Smečenská, Vrapická a provozovně Libušín - překladiště soutěž pro všechny, kdo sem v této 

době přinesli vysloužilý elektrospotřebič určený k recyklaci. Soutěž nesla název Zocelte se 

v recyklaci aneb sbírejte spotřebiče ve Vašem městě.  

„Ve statutárním městě Kladno se za tuto dobu vydalo celkem 191 slosovatelných kuponů. Za 

malé spotřebiče 44, 44 za chlazení a 103 za velké spotřebiče,“ rekapituluje Táňa Pokorná, 

ředitelka zákaznického oddělení ELEKTROWINu. 

Kupon obdržel každý návštěvník, který donesl daný vysloužilý spotřebič na sběrný dvůr. 

Všechny kupony jsou slosovatelné. Jednu část kuponu si soutěžící ponechal a druhá část byla 

zařazena do losovacího boxu. 

Podle „vysloužilce“, kterého návštěvníci na sběrném dvoře odevzdali, mohli získat výherní 

poukazy. Ty jsou rozděleny do tří skupin - 1000 Kč za malý spotřebič, 3000 Kč za lednice, 

mrazáky a další chladicí zařízení a 5000 Kč za ostatní velké spotřebiče. 

ELEKTROWIN zasílá výherní poukázky*) těmto vylosovaným účastníkům soutěže: 

1000 Kč P. Novotný, M. Toman, V. Douša 

3000 Kč R. Gecov, D. Maršík, D. Šrotíř 

5000 Kč J. Stuchlík, J. Plecitý, J. Hons 

 
*) Výherní poukázky je možné uplatnit u těchto prodejců: 
 Jitka Vašáková – AV RECORD, Švýcarská 2435, 272 01 Kladno 
Expert Elektro Praha 8 - Lodžská 6 OC Krakov, 180 00 Praha 8 
  
 

ELEKTROWIN a.s. je největším kolektivním systémem zaměřeným na zpětný odběr vysloužilých elektrospotřebičů v České 

republice. Od svého založení v roce 2005 již zrecykloval více než 9 000 000 vyřazených elektrospotřebičů o celkové 

hmotnosti 180 000 tun. Společnost zajišťuje sběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu. 

Zaměřuje se na chladící zařízení, velké a malé elektrospotřebiče, elektrické a elektronické nástroje. Společnost je nezisková, 

jejími akcionáři jsou přední výrobci velkých a malých domácích spotřebičů.  Sběrnou síť tvoří na 1 200 sběrných míst v 1 050 

městech a obcích, 2 500 provozoven posledních prodejců a mobilní svozy ve více než 3 000 obcích. 


