ELEKTROWIN a.s.
Skupiny elektrozařízení:
1 – velké domácí spotřebiče
2 – malé domácí spotřebiče
6 – elektrické nářadí
Sběrná místa: sběrný dvůr firmy LIKOR CZ s.r.o., Čeradická 1014
Kdo zde může odevzdávat: všichni občané a fyzické osoby
•

Mechanické elektrozařízení (točivé aj.): odstředivky prádla, ventilátory, vysavače,
mixéry, odšťavovače, mlýnky, ventilátory, šicí stroje, vrtačky, brusky, pily, zahradní
sekačky, vibrační brusky, hoblíky, frézky, bourací kladiva, tlakové myčky a další.

•

Tepelná elektrozařízení: sporáky, trouby, varné plotny a desky, žehličky, fritovací hrnce,
varné konvice, elektrické pájky aj.

•

Mechanická a tepelné elektrozařízení: pračky, myčky, sušičky, fény, kulmy na vlasy,
horkovzdušné páječky a další.

•

Elektrozařízení k chlazení a mrazení: všechny druhy chladící a mrazící techniky

•

„Jiné“ je elektrozařízení, které využívá indukci mikrovlny: mikrovlnné trouby,
svařovací přístroje, indukční plotny

ASEKOL s.r.o.
Skupiny elektrozařízení:
3 - zařízení informačních technologií a telekomunikačních zařízení
4 - spotřebitelská zařízení
7 – hračky, vybavení pro volný čas a sporty
Sběrná místa: sběrný dvůr firmy LIKOR CZ s.r.o., Čeradická 1014
Kdo zde může odevzdávat: všichni občané a fyzické osoby
Co se zde může odevzdávat:
Zařízení informačních technologií a telekomunikačních zařízení:
•

všechny druhy počítačových monitorů

•

počítače, notebooky

•

počítačové příslušenství (myši, klávesnice, kalkulačky, tiskárny, faxy a záznamníky)

•

telefonní přístroje (klasické, bezdrátové i mobilní)

Spotřebitelská zařízení:
•

všechny druhy televizních přijímačů

•

veškerá ostatní spotřební elektronika včetně příslušenství
(např.

video

přehrávače,

DVD

přehrávače,

radiopřijímače,

věže,

kazetové

magnetofony, gramofony, domácí kina, reproduktory, dálkové ovladače, sluchátka
apod.)
•

videokamery, digitální a analogové fotoaparáty včetně příslušenství
(např. teleobjektivy, blesky apod.)

Hračky, vybavení pro volná čas a sporty:
•

herní konzole

•

videohry včetně ovladačů (joysticky, gamepady apod.)

•

elektrické hračky (např. autodráhy, vláčky, RC modely apod.)

EKOLAMP s.r.o.
Skupiny elektrozařízení:
5 - Osvětlovací zařízení
5.1 Svítidla pro zářivky s výjimkou svítidel z domácností
5.2 Lineární zářivky
5.3 Kompaktní zářivky
5.4 Vysokotlaké výbojové světelné zdroje včetně vysokotlakých sodíkových, halogenidových
a směsných výbojek
5.5 Nízkotlaké sodíkové výbojky
5.6 Ostatní osvětlovací zařízení nebo zařízení pro šíření nebo řízení osvětlení s výjimkou
přímo žhavených žárovek
Sběrná místa: sběrný dvůr firmy LIKOR CZ s.r.o., Čeradická 1014
Sběrné nádoby: označené kovové kontejnery (ve vlastnictví Ekolampu), případně označené
kartónové krabice
Kdo zde může odevzdávat: všichni občané, fyzické a právnické osoby, které přinesou
použité světelné zdroje maximálně v níže stanoveném množství.
Co se zde může odevzdávat: světelné zdroje (max. 30 ks na donášku, vyšší množství lze
odevzdat po dohodě s provozovatelem sběrného dvora)
Co se zde nesbírá: běžné, přímo žhavené žárovky, svítidla určená pro použití v domácnosti
Kolektivní systém EKOLAMP zavádí systém sběru, svozu a zpracování použitých
osvětlovacích zařízení, jehož nedílnou součástí je osazení České republiky standardizovanými
nádobami, určenými na shromažďování použitých světelných zdrojů.

ECOBAT s.r.o.
Sběrná místa:
•

sběrný dvůr firmy LIKOR CZ s.r.o., Čeradická 1014

•

Městský úřad Žatec, Nám. Svobody 1

•

Městský úřad Žatec, Obránců Míru 295

•

Kaufland, Kadaňská

•

Discount PLUS, Husova 2812

•

NORMA, Husova 2908

•

Delvita, Bratří Čapků 2770

Sběrné nádoby: označené plastové kontejnery (ve vlastnictví Ecobatu), případně označené
kartónové krabice

Kdo zde může odevzdávat: všichni občané a fyzické osoby
Co se zde může odevzdávat:
•

monočlánky (tužkové baterie, mikrotužkové baterie, buřty“,…)

•

akumulátory z domácího nářadí apod.

•

baterie z mobilních telefonů, notebooků, digitálních fotoaparátů, videokamer apod.

