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POSLEDNÍ ŠANCE VYHRÁT TABLET 
 

UŽ JEN MĚSÍC MOHOU LIDÉ ZA STARÉ ELEKTRO ZÍSKAT TABLET 
 

Stále ještě mají lidé šanci vyhrát zbrusu nový tablet. Ještě měsíc totiž zbývá do konce soutěže 

Sbírej a vyhraj, kterou před časem vyhlásila nezisková organizace ASEKOL. Stačí přinést pět 

starých spotřebičů na sběrný dvůr, udělat tak dobrý skutek a ještě být odměněn. 

Lidé se mohou stále zapojit do soutěže, a to tak, že si vytisknou leták z internetových stránek 

www.asekol.cz nebo ze stránek své obce, na který za odevzdání jednoho spotřebiče dostanou razítko. 

Jakmile jich nasbírají pět, doplní kontaktní údaje a leták odešlou na PO BOX 75, 46 0003 Liberec 3. 

Soutěž trvá do 28. února 2013, kde se bude z došlých letáků losovat vítěz tabletu Samsung pro každý 

ze čtrnácti krajů České republiky.  

Tisk letáků navíc není omezen, každý jich může odeslat několik. Znásobí tak své šance vyhrát. Kromě 

tabletu čekají zajímavé ceny i na další čtyři vylosované v každém kraji. Ti, kteří vylosováni nebudou, 

nemusí litovat. Tříděním elektra totiž přispějí ochraně životního prostředí. Každý spotřebič obsahuje až 

80 % materiálů, které lze díky recyklaci znovu využít. Navíc se zabrání úniku škodlivých látek, jako je 

rtuť nebo olovo.  

 

 

 

ASEKOL, s.r.o., je nezisková společnost, která od roku 2005 provozuje kolektivní systém zpětného odběru 

elektrozařízení. Na základě zápisu vedeného u Ministerstva životního prostředí ČR zajišťuje zpětný odběr 

elektrozařízení v oblastech výpočetní, telekomunikační a kancelářské techniky, spotřební elektroniky, nástrojů, 

hraček a vybavení pro volný čas a sport, přístroje pro monitorování a kontrolu a výdejní automaty (tj. skupiny 

3, 4, 6, 7, 8, 9 a 10). ASEKOL má uzavřeny smlouvy o zřízení míst zpětného odběru s 4 214 městy a obcemi 

a 2 568 opravnami a prodejnami elektro. Další tisíce sběrných míst vznikly díky vývoji a instalaci různých druhů 

kontejnerů na drobná elektrozařízení. Provozovaných více než 12 500 sběrných míst zajišťuje společnosti 

ASEKOL nejhustší sběrnou síť vysloužilých elektrozařízení ze všech kolektivních systémů v ČR i v Evropě. 

V roce 2011 vybral ASEKOL od každého občana ČR průměrně 1,67 kg elektroodpadu.  
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