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Seznam spotřebičů, za které bude vyplácen bonus 

 
 
Sběrné a logistické jednotky 
Chlazení 
(skupina č. 1) 

Velká chladící zařízení, chladničky, mrazničky a jejich kombinace, mrazničky, ostatní velká zařízení používaná pro chlazení, uchování a skladování potravin, klimatizační zařízení 
s obsahem regulovaných látek (tedy ještě nenarušených a neodsátých např. servisním technikem) s výjimkou splitových jednotek 

Velké spotřebiče 
(skupina č. 1 a 6) 

Pračky, sušičky, myčky nádobí, pečící zařízení, sporáky, plotny, mikrovlnné trouby, ostatní velká zařízení pro používaná k vaření  a jinému zpracování potravin, elektrická topidla, 
elektrické radiátory, ostatní velká zařízení pro  vytápění  místností,  lůžek a sedacího nábytku, elektrické ventilátory, ostatní ventilační a odsávací zařízení, ostatní velké spotřebiče 
z domácnosti výše neuvedené, vrtačky s rozměry  většími než 40x80x50 cm; pily s rozměry většími než  40x80x50 cm; zařízení pro soustružení, frézování, broušení, drcení, řezání, 
sekání, stříhání, vrtání, dělání otvorů, ražení, skládání,  ohýbání nebo podobné zpracování dřeva, kovů a dalších materiálů s rozměry  většími než 40x80x50 cm; nástroje pro 
nýtování, přibíjení nebo šroubování nebo pro odstraňování nýtů, hřebíků, šroubů nebo pro podobné účely s rozměry většími než 40x80x50 cm; nástroje pro pájení, svařování 
nebo podobné  použití s rozměry většími než 40x80x50cm; zařízení pro postřik, šíření, rozptyl nebo zpracování tekutých nebo plynných látek jinými způsoby s rozměry většími než 
40x80x50 cm; nástroje pro sečení nebo jiné zahradnické činnosti s rozměry  většími než 40x80x50 cm; ostatní elektrické nástroje  s rozměry  většími než 40x80x50 cm  

Bag - ostatní 
spotřebiče 
(skupina č. 1, 2 a 6) 

POUZE POKUD SE JEDNÁ O ZAŘÍZENÍ S ROZMĚRY MENŠÍMI NEŽ 49x80x50 CM (skupiny 1, 2 a 6): 
Mikrovlnné trouby, plotny,vysavače, čistící stroje na koberce, ostatní zařízení pro čištění, zařízení používaná k šití, pletení, tkaní a jinému zpracování textilu, žehličky a jiné 
spotřebiče používané k žehlení, mandlování a další péči o oděvy; topinkovače, fritovací hrnce, spotřebiče pro masáže nebo jinou péči o tělo; váhy, vrtačky, pily, zařízení pro 
soustružení, frézování, broušení, drcení, řezání, sekání, stříhání, vrtání, dělání otvorů, ražení, skládání, ohýbání nebo podobné zpracování dřeva, kovů a dalších materiálů; nástroje 
pro nýtování, přibíjení nebo šroubování nebo pro odstraňování nýtů, hřebíků, šroubů nebo pro podobné účely; nástroje pro pájení, svařování nebo podobné  použití, zařízení pro 
postřik, šíření, rozptyl nebo zpracování tekutých nebo plynných látek jinými způsoby; nástroje pro sečení nebo jiné zahradnické činnosti; ostatní elektrické a elektronické nástroje 
z domácnosti výše neuvedené 
 

 
 


