Locul deşeurilor nu este în preajma ta!

Găina ta ouă mai bine în cuibar!

ŞTEI
Garantat!

40 lei / în cupoane valorice

Reciclează
SÂMBĂTĂ, 27 februarie
ŞTEI

pentru combine, vitrine şi lăzi frigorifice,
frigidere, congelatoare întregi şi complete.

20 lei / în cupoane valorice

pentru maşini de spălat rufe şi vase, uscătoare de haine, aparate de aer condiţionat
întregi şi complete.

Vino între orele 10.00 și 18.00

→ În faţa Primăriei

Puteţi folosi cupoanele valorice pentru orice tip de cumpărături în magazinele afiliate Ticket Cadou.

Tombolă!

premii pentru orice alt aparat electric predat:

2 x FIER DE CĂLCAT
2 x MAȘINĂ DE GĂURIT
2 x MIXER
2 x CAFETIERĂ

Pentru informaţii şi programări privind preluarea gratuită
de la domiciliu, apelează:

0800 444 800
0756 033 704

Număr apelabil GRATUIT din orice
reţea de telefonie, 7 zile din 7,
în intervalul orar: 9.00 - 17.00
Număr cu tarif normal, apelabil
de luni până sâmbătă
în intervalul orar: 9.00 - 18.00

Programul acțiunii de colectare

Locul deşeurilor nu este în preajma ta!
Fiecare deponent va primi Cupoane
Valorice pentru aparatele electrice mari
întregi (combine, vitrine şi lăzi frigorifice, frigidere, congelatoare, maşini de
spălat rufe şi vase, uscător de haine,
aparate de aer condiţionat).
Pentru orice alt aparat electric predat
(de exemplu: fier de călcat, aspirator,
monitor, calculator, cafetieră, mixer,
televizor, radio, scule electrice etc.)
fiecare deponent va participa la o
Tombolă cu Premii.

Pentru instituţii şi agenţi economici, la
preluarea GRATUITĂ de la sediu se întocmesc Procese Verbale de scoatere din uz
a echipamentelor electrice şi electronice
vechi sau defecte.
Licenţa de operare
RO-ANPM-DEEE
002/2012

Sistem de
management
al calităţii
ISO 9001:2008

Asociaţia Română pentru Reciclare - RoRec
este o organizaţie non-profit ce are ca unic
scop gestionarea deşeurilor de echipamente
electrice şi electronice în acord cu legislaţia
europeană şi naţională de mediu în vigoare.
Deşeul de echipament electric şi electronic
are un potenţial toxic de 10 ori mai mare
decât deşeul menajer.
Din cauza potenţialului toxic, deşeul de
echipament electric şi electronic NU se
amestecă cu deşeul menajer. Debarasarea
acestuia împreună cu deşeul menajer este
ilegală!

Colectare deșeuri electrice:

SÂMBĂTĂ, 27 februarie
între orele 10.00 şi 18.00
locuitorii din Ştei pot depune
deşeurile electrice şi electrocasnice
vechi sau defecte (orice aparat care
se bagă în priză sau funcţionează cu
baterii):

→ În faţa Primăriei
Pentru informaţii şi programări privind
preluarea gratuită de la domiciliu, apelează:

0800 444 800
0756 033 704

Număr cu tarif normal, apelabil
de luni până sâmbătă
în intervalul orar: 9.00 - 18.00

Tombolă cu Premii:

SÂMBĂTĂ,
27 februarie
ora 18.00
Tragerea la sorţi a taloanelor
completate şi depuse în cadrul
acţiunii de colectare va avea loc la
Primăria Ştei.

O campanie de mediu realizată de:

Primăria
ŞTEI

Număr apelabil GRATUIT din orice
reţea de telefonie, 7 zile din 7,
în intervalul orar: 9.00 - 17.00

Regulamentul complet al
campaniei este disponibil
pe

www.rorec.ro

