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Vec: Zber elektroodpadu, batérií, textilu a kníh od obyvatel'ov
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Naša spoločnosť už viac rokov ponúka obyvatel'om mesta Bratislava, vratane Jej IDestSKY
-častí zber elektroodpadu, batérií,textilu a starých kníh, aj na základe nahlásenia požiadavky na odber
prostredníctvom našej bezplatnej telefónnej linky 0800 500 011.
Záujem o túto službu sa sústreďuje najmä na jar ajeseň, keď sa upratuje a obyvatelia sa potrebujú
zbaviť aj starých elektrických spotrebičov ale aj iných druhov odpadov ako sú batérie, textil a staré knihy.
Aby sme vedeli nahlásené požiadavky na odber elektroodpadu plniť včas, k spokojnosti obyvateľov,
máme záujem ,aby sa obyvatelia zbavovali takýchto odpadov priebežne a nielen počas obdobia jarného
a jesenného upratovania.
Z uvedeného dôvodu si vás dovol'ujeme požiadať o informovanie obyvatel'ov mestskej časti o možnosti
odovzdať bezplatne nepotrebný elektroodpad , batérie,textil a staré knihy našej spoločnosti.
K tomu môžu obyvatelia využiť našu bezplatnú ,zelenú, linku 0800500011, na ktorej nahlásia
údaje potrebné k odberu elekroodpadu t.j. meno a adresu, množstvo a druh elekroodpadu / TV,
rádio, chladnička, sporák, žehlička, PC ,monitor, kulma, a pod, batérie, textil, staré knihy.
Naša operátorka si s nimi dohodne termín kedy príde naše vozidlo pre nahlásený odpad.
Odber je bezplatný. Elektroodpady nesmú byť rozobraté, musia byť celé bez chýbajúcich
častí. Táto požiadavka je nutná najmä z dôvodu poškodzovania životného prostredia neodborným
rozoberaním elektroodpadu, v dôsledku čoho dochádza k úniku freónov alebo toxických ťažkých
kovov do prostredia.
Naša spoločnosť ja autorizovanou spoločnosťou v oblasti spracovania elektroodpadu. Zbierame
všetky druhyelektroodpadu a spracúvame ich overenými technológiami za účelom ich ekologického
zhodnotenia. Obyvatelia odovzdaním elektroodpadu i ďal'ších druhov odpadov našej spoločnosti
šetria životné prostredie. Prispievajú k úspore energií a primárnych surovín na výrobu kovov, plastov
a iných materiálov používaných na výrobu elektrických spotrebičov.
Za informovanie obyvatel'ov o tejto legálnej možnosti odovzdať elektroodpad,batérie, textil a staré knihy
na ekologické spracovanie Vám vopred ďakujeme.
S prípadnými otázkami sa môžete obrátiť priamo na bezplatnú linku 0800500011
konatel'a spoločnosti p.RNDr.V.Chovanca/0905 614390.
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Za pochopenie ďakujeme.
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S pozdravom
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