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Navštivte zoopark Chomutov za spotřebič 
 
Chomutov, 13. dubna 2016 – Přijďte v sobotu 16. dubna 2016 s vysloužilým elektrospotřebičem na 
Den Země do zooparku Chomutov, odevzdejte ho do přistaveného kontejneru a získejte zdarma 
dětskou vstupenku. Můžete zde odevzdat například rychlovarnou konvici, toustovač, žehličku či fén. 
 
Chomutovský zoopark tuto akci připravil ve spolupráci s kolektivním systémem ELEKTROWIN, který se 

zabývá sběrem a recyklací elektroodpadu. 

Děti i dospělí budou mít možnost se u stánku ELEKTROWINu dozvědět, jak správně zacházet 

s vysloužilým elektrozařízením, aby neohrožovalo životní prostředí. 

„Recyklaci je potřeba stále připomínat stejně tak, jako že vysloužilé elektrospotřebiče nepatří do 

směsného odpadu. ELEKTROWIN působí na trhu již více než deset let a za tu dobu jsme vybudovali 

přes 12 000 sběrných míst,“ vysvětluje vedoucí zákaznického oddělení společnosti ELEKTROWIN Jan 

Marxt. 

„Všechny akce tohoto typu, ať už se jedná o Den Země nebo S vysloužilci do zoo jsou velice prospěšné. 
Připomíná dětem i dospělým, jak se chovat k přírodě,“ sděluje mluvčí Zooparku Chomutov Martina 
Pelcová.  
 
ELEKTROWIN a.s. je největším kolektivním systémem zaměřeným na zpětný odběr vysloužilých elektrospotřebičů v České 
republice. Společnost zajišťuje sběr, zpracování, využití a likvidaci nefunkčních elektrozařízení a elektroodpadu. Od svého 
založení v roce 2005 již zrecyklovala více než 15 000 000 vyřazených elektrospotřebičů o celkové hmotnosti 245 000 tun. 
Zaměřuje se na chladicí 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 více než 2 300 sběrných míst v 
téměř 1 500 městech a obcích, 2 300 provozoven koncových prodejců a mobilní svozy ve více než 3 000 obcích. Více 
informací naleznete na www.elektrowin.cz. 

 
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:  
Jan Marxt, ELEKTROWIN, e-mail: jan.marxt@elektrowin.cz  
Martina Pelcová, Zoopark Chomutov, e-mail: propagace@zoopark.cz  
 

mailto:info@elektrowin.cz
http://www.elektrowin.cz/
http://www.zoopark.cz/
mailto:jan.marxt@elektrowin.cz
mailto:propagace@zoopark.cz

