
 
 
 
 
 

Za staré spotřebiče odevzdané v Lounech připravil ELEKTROWIN odměny 

Louny, 4. srpna 2014 - Akci na podporu sběru a recyklace vysloužilých spotřebičů připravil v Lounech 

kolektivní systém ELEKTROWIN. Poběží do konce letošního roku. 

„Každý, kdo v této době odevzdá staré elektro na některém z určených míst, obdrží dárek nebo slevu 

ve výši 200 korun na nákup nového spotřebiče,“ informuje ředitelka zákaznického oddělení 

ELEKTROWINu Táňa Pokorná.  

Slevu ve výši 200 Kč za přinesený velký spotřebič, jako je např. pračka, myčka, sporák apod., je možné 

získat a uplatnit v prodejnách Expert K+B Elektro, Elektro Janáček, Jakub ELEXMAYER, a Servisu 

Hamas na nákup jakéhokoliv nového výrobku. Za chladničky, mrazáky a drobné spotřebiče obdrží 

každý, kdo takový vysloužilý elektrospotřebič odevzdá, dárek. Sběrné místo Patok pak za jakýkoliv 

spotřebič předá tomu, kdo jej odevzdal, dárek. 

Ústecký kraj jako celek dosáhl v roce 2013 jen zhruba poloviny celostátního průměru jak z hlediska 

celkového množství vysbíraných spotřebičů, tak v přepočtu hmotnosti odevzdaného elektra na 

jednoho obyvatele. „Věříme, že i tato akce pomůže v letošním roce výsledky zlepšit,“ říká Pokorná. 

Česká republika je stejně jako ostatní členské státy Evropské unie povinna plnit roční kvótu čtyř 

kilogramů vysloužilých spotřebičů odevzdaných k recyklaci na obyvatele a rok. To se Čechům sice 

daří, požadavky EU se ale brzy zpřísní. 

Nová směrnice vyžaduje, aby každý z členských států od roku 2016 zajistil zpětný odběr a recyklaci 

množství elektra, které bude odpovídat 45 procentům hmotnosti spotřebičů uvedených na národní 

trh za uplynulé tři roky.  

Pokud bychom tento požadavek měli plnit už loni na základě prodejů v letech 2010 – 2012, scházelo 

by každému z nás do naplnění kvóty 2,3 kila.  

 

Kde můžete v Lounech získat slevu nebo dárek za odevzdaný spotřebič 

Expert K+B Elektro – Václava Majera 2897 (areál Kaufland) 

Elektro Janáček - Husova 1080 

JAKUB ELEXMAYER, s.r.o. - Mělecká 2638 

Servis Hamas s.r.o. - Jakoubkova 586 

Patok a.s. - U Porcelánky 2903 (pouze dárek) 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

Slevu v prodejnách ve výši 200 Kč obdržíte například za odevzdání: pračky, myčky, sušičky, sporáku, 

pečícího zařízení, elektrického topidla, radiátoru a ventilačního, odsávacího a klimatizačního zařízení,  

elektrického krbu, masážního a rehabilitačního křesla a podobně. 

 

Dárky jsou připraveny za odevzdání: vysavačů, čistících strojů na koberce, žehliček, topinkovačů, 

fritovacích hrnců, elektrických nožů, vah, kávovarů, hodinek, budíků, elektrických kráječů, 

kuchyňských robotů, mixérů, šlehačů, mlýnků, rychlovarných konvic, parních hrnců,                

osvěžovačů vzduchu, chladniček, mrazniček a ostatní chladicích zařízení pro uchovávání  

a skladování potravin. 

 

 

 
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 10 500 000 vyřazených elektrospotřebičů o celkové 

hmotnosti 200 000 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 není 

založená za účelem zisku, jejími akcionáři jsou přední výrobci velkých a malých domácích spotřebičů.  Sběrnou síť tvoří na    

1 250 sběrných míst v 1 145 městech a obcích, 2 500 provozoven posledních prodejců a mobilní svozy ve více než 3 000 

obcích. 

 

Kontakt pro další informace: 

Taťána Pokorná, ELEKTROWIN, email: tpokorna@elektrowin.cz, tel. 731 492 677 
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