SBÍREJTE VYSLOUŽILÉ
ELEKTROSPOTŘEBIČE
A SOUTĚŽTE
O ELEKTRO CENY!

Kolektivní systém ELEKTROWIN a.s.
pro Vás připravil sběrovou akci
vysloužilých elektrospotřebičů.

JAK SE DO SOUTĚŽE ZAPOJIT?

Akce potrvá od 7. 12. do 28. 12. 2016

• Odevzdejte od 7. 12. do 28. 12. 2016 vysloužilý kompletní elektrospotřebič na sběrném
místě ve Vysoké nad Labem. Místem sběru vysloužilých elektrospotřebičů je Obecní úřad.
• Vyplňte soutěžní kupón na druhé straně tohoto letáku nebo přímo u pracovníků
obecního úřadu.
• Za každý odevzdaný kompletní elektrospotřebič vyplňte jeden soutěžní kupón.
Elektrospotřebičem je např. žehlička, rychlovarná konvice, mikrovlnná trouba,
vysavač, vrtačka, sekačka, pračka, lednička, ale také holicí strojek či fén, apod.
Soutěž se nevztahuje na televize a počítačové monitory!!!
O CO SE HRAJE?
• Rychlovarná konvice
• Sendvičovač
• Topinkovač
• Přenosné rádio
• Teplovzdušný ventilátor
• Akumulátorový šroubovák
Losování výherců proběhne
nejpozději do 29. 12. 2016.
SOUTĚŽNÍ KUPÓN
NA DRUHÉ STRANĚ LETÁKU

www.elektrowin.cz

POTŘEBUJETE NOVÉ SPOTŘEBIČE DO VAŠÍ DOMÁCNOSTI?
ZKUSTE ŠTĚSTÍ A ZAPOJTE SE DO SOUTĚŽE O ELEKTRO CENY!
1. Na Obecním úřadě ve Vysoké nad Labem odevzdejte v termínu od 7. 12. do 28. 12. 2016
alespoň 1 kompletní vysloužilý elektrospotřebič.
2. Vyplňte soutěžní kupón (1 elektrospotřebič = 1 soutěžní kupón).
3. Odevzdáním vyplněného kupónu na sběrném místě se automaticky dostáváte do slosování o ceny.
4. Slosování 6 výherců proběhne nejpozději 29. 12. 2016 na Obecním úřadě ve Vysoké nad Labem.
Zástupce obce a společnosti ELEKTROWIN a.s. vylosují ze soutěžních kupónů výherce výše
uvedených cen.

PROVOZNÍ DOBA SBĚRNÉHO MÍSTA
Obecní úřad Vysoká nad Labem
pondělí
8:00 – 11:30 a 12:30 – 18:00
úterý
8:00 – 11:30
středa
8:00 – 11:30 a 12:30 – 18:00
čtvrtek
8:00 – 11:30
pátek
8:00 – 11:30

Bližší informace o zpětném odběru
elektrozařízení naleznete
na www.elektrowin.cz.

SOUTĚŽNÍ KUPÓN
Jméno a příjmení
Adresa
E-mail

Telefon

Odevzdaný elektrospotřebič
Vaše nápady na zlepšení třídění odpadů v obci

Zapojením do soutěže vyjadřujete souhlas s tím, že získané údaje může organizátor soutěže zpracovat pro účely
organizace soutěže, prezentace samotné soutěže a předání výhry.
Organizátor soutěže se zavazuje nakládat se získanými údaji dle platných právních předpisů.

