
 

ELEKTROWIN a.s., Michelská 300/60, 140 00 Praha 4, fax: 241 091 834, e-mail: info@elektrowin.cz 

 

Do děčínské ZOO vezměte v sobotu vysloužilý spotřebič 
 
Děčín, 10. dubna 2014 – Na akci s názvem Startujeme, při které se v sobotu 12. dubna v Zoologické 

zahradě Děčín představí nové zvířecí přírůstky, mohou návštěvníci získat zvýhodněné vstupenky. 

Ten, kdo tento den přinese do ZOO vysloužilý elektrospotřebič, obdrží dětskou vstupenku v hodnotě 

50 Kč zdarma, nebo slevu v této výši pro dospělého návštěvníka. ZOO připravila akci ve spolupráci 

s kolektivním systémem ELEKTROWIN. 

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. 

Mluvčí děčínské ZOO Alena Houšková k tomu dodává: „Dlouhodobě se snažíme návštěvníkům 

ukazovat, jak lze v běžném životě pomáhat přírodě, sobotní akce do tohoto úsilí zapadá.“  

 

 
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 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. 

ZOO Děčín byla otevřena na jaře roku 1949. V současné době zaujímá děčínská zoo plochu 6 ha. Chová přibližně 450 kusů 

zvířat ve více než 150 druzích. Hlavním záměrem je chov vzácných a málo známých druhů zvířat, se kterými se v naší zemi 

jinde nesetkáme. Třebaže se od svého vzniku významně rozšířila, patří k menším, ale díky svému umístění v lesním prostředí 

také k nejkrásnějším zoologickým zahradám v republice. Zoo je zapojena v patnácti programech EEP (Evropské záchovné 

programy) je členem UCSZ (Unie českých a slovenských zoologických zahrad), IZE (Mezinárodní asociace zoo-pedagogů), 

WAZA (Světová asociace zoo a akvárií) nebo také EAZA (Evropská asociace zoo a akvárií). Více informací na 

www.zoodecin.cz  

 

Pro bližší informace, prosím, kontaktujte:  

Táňa Pokorná, ELEKTROWIN, e-mail: tana.pokorna@elektrowin.cz 

Eliška Paulová, Spindoctors, e-mail: paulova@spindoctors.cz 

Alena Houšková, ZOO Děčín, e-mail: media@zoodecin.cz  

http://www.zoodecin.cz/
mailto:tana.pokorna@elektrowin.cz
mailto:paulova@spindoctors.cz
mailto:media@zoodecin.cz

