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Do ZOOPARKU Chomutov s sebou v sobotu vezměte vysloužilý spotřebič 
 
Chomutov, 17. dubna 2014 – Přivítání jara v podobě akce Den Země si mohou návštěvníci užít 
v sobotu 19. dubna 2014 v chomutovském zooparku. Velcí i malí mohou získat zvýhodněné 
vstupenky do zooparku od kolektivního systému ELEKTROWIN. 
 
Ten, kdo tento den přinese do ZOO vysloužilý elektrospotřebič, obdrží dětskou vstupenku v hodnotě 

45 Kč zdarma, nebo slevu 30 Kč ze vstupného pro dospělého návštěvníka. 

U stánku ELEKTROWINu se navíc děti i dospělí dozví, jak správně zacházet s vysloužilým 

elektrozařízením, aby neohrožovalo životní prostředí. 

„Tato akce by měla jak malým, tak dospělým návštěvníkům připomenout, že vysloužilé 

elektrospotřebiče nepatří do směsného odpadu. A že je nutné tyto spotřebiče odevzdávat buď do 

sběrných dvorů, u prodejců elektra nebo na dalších dvanácti stech odběrných místech po celé České 

republice,“ říká ředitelka zákaznického oddělení společnosti ELEKTROWIN Táňa Pokorná. 

 „Zoopark Chomutov podporuje každou aktivitu, která směřuje k ochraně přírody a zároveň buduje 
v dětech kladný vztah k ekologii. Do tohoto snažení akce „S vysloužilci do ZOO“, společnosti 
Elektrowin dokonale zapadá,“ sděluje mluvčí ZOOPARKu Chomutov Martina Pelcová.  
 
 

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 9 600 000 vyřazených elektrospotřebičů o celkové 
hmotnosti 185 000 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. 

 
Podkrušnohorský ZOOPARK Chomutov byl založen v roce 1975 a je největší ZOO v České republice, alespoň co se rozlohy 
týče. Má totiž neuvěřitelných 112 ha.  Zoopark je specializován na chov zvířat pocházejících z oblasti palearktu, zahrnující 
území Eurasie, ze které pochází převážná část chovaných zvířat. Pozorovat zde můžete více než 160 druhů zvířat o 1.000 
jedincích, mezi kterými je 14 ohrožených druhů zařazených do Evropských záchranných programů. Zoopark je otevřen 
denně po celý rok. Více se dozvíte na www.zoopark.cz  
 

 
Pro bližší informace, prosím, kontaktujte:  
Táňa Pokorná, ELEKTROWIN, e-mail: tana.pokorna@elektrowin.cz 
Martina Pelcová, ZOOPARK Chomutov, e-mail: propagace@zoopark.cz  
Eliška Paulová, Spindoctors, e-mail: paulova@spindoctors.cz 
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