Locul deşeurilor nu este în preajma ta!

Găina ta ouă mai bine în cuibar!

SÂMBĂTĂ

Reciclează

30 lei / în tichete cadou

Vino între orele

20 lei / în tichete cadou

→ La mașina de colectare
→ La cortul RoRec
de lângă Primărie

Poți primi:

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

pentru maşini automate de spălat rufe
şi vase, uscătoare de haine, întregi şi
complete.

10 lei / în tichete cadou

pentru alte deșeuri electrice întregi și
complete în greutate de minim 20 kg.
Puteţi folosi tichete cadou pentru orice tip de cumpărături în magazinele afiliate Ticket Cadou.

10.00 și 18.00

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

0800 444 800
0756 039 628

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 duminică
în intervalul orar: 8.00 - 18.00

Programul acțiunii de colectare

Locul deşeurilor nu este în preajma ta!
Fiecare deponent poate primi
Tichete Cadou pentru:
- aparate electrice mari întregi
(combine, vitrine şi lăzi frigorifice,
frigidere, congelatoare, maşini
automate de spălat rufe şi vase,
uscător de haine);

Colectare deșeuri electrice:

SÂMBĂTĂ
între orele 10.00 şi 18.00
locuitorii pot depune deşeurile
electrice şi electrocasnice vechi sau
defecte (orice aparat care se bagă în

- orice alte aparate electrice
predate întregi, în greutate de
minim 20 kg.

priză sau funcţionează cu baterii):

Pentru instituții 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.

→ La mașina de colectare
→ La cortul RoRec
de lângă Primărie
Pentru informaţii şi programări privind
preluarea gratuită de la domiciliu, apelează:

0800 444 800
0756 039 628

Sistem de
management
al calităţii
ISO 9001:2008

Centrul de Colectare SLC Sibiu
str. Henri Coandă nr. 69
Program de funcționare:
luni-vineri, 09:00-17:00

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 duminică
în intervalul orar: 8.00 - 20.00

Deşeul de echipament electric şi electronic
are un potenţial toxic de 10 ori mai mare
decât deşeul menajer.

Datorită potenţialului toxic, deşeul de
echipament electric şi electronic NU se
amestecă cu deşeul menajer. Debarasarea
acestuia împreună cu deşeul menajer este
ilegală!

Campanie de mediu realizată de:

Centrul de Colectare
SLC Sibiu

www.colecteaza.ro

