
* Finanční odměnu za uskutečněný svoz vysloužilého elektrozařízení formou poštovní poukázky doručí Česká pošta na adresu kontaktní 
osoby uvedené v registraci. Odměna vám bude vyplacena na přepážce pošty po předložení poštovní poukázky. 

Sbor dobrovolných hasičů registrovaný v programu 
Recyklujte s hasiči zorganizuje sběrnou akci a za sesbírané 
elektrospotřebiče dostává následující fi nanční odměny.*  

Jak program 
funguje:

Program Recyklujte s hasiči zahajuje již sedmý ročník spolupráce 
s téměř 1 400 registrovanými SDH. Od počátku programu jsme 
společně zrecyklovali přes 11 000 tun vysloužilých elektrospotře-
bičů a na odměnách jsme vyplatili více než 20 000 000 Kč.

Zapojte se také!

* Finanční odměnu za uskutečněný svoz vysloužilého elektrozařízení formou poštovní poukázky doručí Česká pošta na adresu kontaktní 
osoby uvedené v registraci. Odměna vám bude vyplacena na přepážce pošty po předložení poštovní poukázky. 

PROGRAM SBĚRU
VYSLOUŽILÝCH 
ELEKTROZAŘÍZENÍ

www.recyklujteshasici.cz

Chlazení
chladničky, 
mrazničky 
a jejich 
kombinace

30 Kč/ks

osoby uvedené v registraci. Odměna vám bude vyplacena na přepážce pošty po předložení poštovní poukázky. 

Velké 
spotřebiče
pračky, 
sporáky, 
myčky a další

150 Kč/ks

Bagy
počet ks BAGů na 
malé spotřebiče, 
např. žehličky, 
vysavače a další

100 Kč/ks

Svoz objednávejte na www.recyklujteshasici.cz nebo na 
bezplatné infolince 800 320 010.

www.recyklujteshasici.cz, bezplatná infolinka 800 320 010

TV a monitory

LCD 
1 Kč/ks

TV a monitory

CRT 
1 Kč/ks

Finanční odměny 
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Novinky 2017

Přijďte si v Praze 24.−27. 8. 2017 
na MČR zasoutěžit o hodnotné 
ceny k našemu promostánku. 
Těšit se můžete nejen 
na příjemné setkání, ale také 
na soutěže o hodnotné dárky. 

Promotým 
na Mistrovství ČR 
v požárním sportu

výsledky 2016–2017
(stav k 1. 4. 2017)

1365
registrovaných 
dobrovolných hasičů

11 598
tun vysloužilých 
elektrospotřebičů

20 470 000 Kč
vyplaceno hasičům za 
dobu trvání programu

14 996 Kč
hasiči průměrně 
vydělali za jeden svoz

Infolinka zdarma: 800 320 010

www.recyklujteshasici.cz

Neziskově hospodařící společnosti založené 
výrobci domácích spotřebičů, zajišťují zpětný 
odběr, oddělený sběr, zpracování, využití 
a odstranění elektrospotřebičů. 

s hasiči

na Mistrovství ČR 

1365
registrovaných 

Připravujeme pro vás nový a přehlednější 
web. Moderní a responsivní vzhled vám 
usnadní pohyb po webu a objednávání 
svozu pomocí mobilních zařízení.

Připravujeme 
responsivní web

Uspořádejte svoz vyslouži-
lého elektrozařízení a na-
točte o něm krátké video. 

Nejlepší video odměníme 
uspořádáním hasičského 
plesu v hodnotě 40 000 Kč.


