Systém nakládání s

elektroodpadem

Nebojte se odebrat od občanů vyřazená elektrozařízení. Spolupracujte s námi a my vše
bezplatně vyřešíme za vás.
Vážení prodejci elektrozařízení,
13. srpna 2005 vstoupila v platnost novela zákona o odpadech, která ukládá každému prodejci elektrozařízení mimo jiné
povinnost odebrat od zákazníka jeho starý výrobek kus za kus a zajistit jeho ekologickou likvidaci. Poslední prodejci
elektrozařízení jsou povinni spotřebitelům (občanům, domácnostem) podat veškeré důležité informace o místech zpětného odběru, kam mohou bezplatně odkládat použitá zařízení. Pokud tak poslední prodejce neučiní, je povinen na
sebe převzít povinnosti zpětného odběru výrobce a tedy bezplatně od spotřebitele převzít použité zařízení přímo
v prodejně bez vazby na prodej nového zařízení.
Mnozí z vás se již do systému zpětného odběru elektrozařzení zapojili a zjistili, že se jedná o jednoduchou, časově
nenáročnou agendu. Garantujeme vám bezplatný servis, který vyřeší všechny vaše povinnosti. Přicházíme nyní
s unikátní a pro vás výhodnou nabídkou řešení této situace.

Staňte se místem zpětného odběru
Co to pro vás znamená?
• Zavážete se k bezplatnému odebrání vyřazeného elektrozařízení vámi vybrané skupiny (např. výpočetní techniky).
• Na viditelném místě umístíte námi dodanou cedulku místa zpětného odběru REMA Systému.
• Jakmile po podepsání smlouvy nashromáždíte elektroodpad o hmotnosti cca 50 kg* nebo námi dodanou krabici, zavoláte
nám a my od vás zdarma odvezeme zařízení zpravidla do 24 hodin a zajistíme další náležitosti a veškerou agendu.
• Podle vážních lístků přepravní služby dostanete jednou za měsíc vyplacen příspěvek 0,30 Kč/kg**.

Je to pro vás výhodné?
• S odběrem, který je pro vás částečně ze zákona povinný, nemáte téměř žádnou nadbytečnou práci a starosti.
• Dodáme vám krabice na vyřazená elektrozařízení a lepící pásku.
• Zajistíme bezplatný a plný servis spojený s odvozem zařízení.
• Dostanete od nás ﬁnanční příspěvek v závislosti na množství sebraného elektrozařízení.
• Budeme uvádět vaší prodejnu na našich webových stránkách.
• Zvýšíme návštěvnost vaší prodejny potencionálními zákazníky.
Zavolejte nám nebo napište pro bližší podmínky na tel.: 224 454 224, e-mail: info@remasystem.cz , požádejte o návrh smlouvy
a spolupracujte s námi.
Naším zájmem je zajistit, aby co možná nejvíce elektrozařízení nekončilo v popelnicích a potažmo na skládkách, ale bylo s ním
ekologicky šetrně nakládáno. Pomozte nám s ochranou našeho životního prostředí.
S přátelským pozdravem

Ing. David Beneš
předseda představenstva REMA Systém, a.s.
*větší množství vyřazených EEZ svážíme individuálně, ** minimální částka pro bankovní převod je 1000,- Kč.
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