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5 spotřebičů přineseš
razítka za ně dostaneš
5 razítek odešleš
a se štěstím vyhraješ!

Jak postupovat v soutěži ??

SBÍREJ & VYHRAJ!

Mobilní telefon
Samsung Galaxy J7 LTE

Velikost OLED displeje 5,5”
 s kovovým rámečkem a tenkým profilem



s p o u s t u  h o d n o t nýc h  c e n

Ü	Vysloužilá drobná elektrozařízení zanesete na sběrný dvůr. Aby elektrozařízení mohla být 
započítána do soutěže a recyklována, je nutné odevzdávat je na sběrný dvůr v nedemontovaném stavu! 
Ü Adresu sběrných dvorů a jejich provozní dobu zjistíte na obecním nebo městském úřadě,  
na www.sberne-dvory.cz.
Ü Obsluha sběrného dvora potvrdí odevzdání elektrospotřebičů razítky na tento leták. Počet 
elektrospotřebičů je shodný s počtem udělených razítek. Pokud máte k dispozici více elektrospotřebičů, 
je možné si vytisknout další letáky (neomezené množství) na www.asekol.cz v sekci „Sbírej a vyhraj!“.
Ü Razítka získáte za veškerou spotřební elektroniku včetně příslušenství (např. videopřehrávače, 
DVD přehrávače, radiopřijímače, věže, kazetové magnetofony, gramofony, domácí kina, reproduktory, 
dálkové ovladače, sluchátka apod.), videokamery, digitální a analogové fotoaparáty včetně příslušenství 
(např. teleobjektivy, blesky apod.), elektrické a elektronické hudební nástroje, zařízení výpočetní 
techniky (např. notebooky, počítače, optické mechaniky, myši, klávesnice), telefonní přístroje (klasické, 
bezdrátové i mobilní), faxy a záznamníky tiskárny, malé stolní kopírky, kalkulačky, herní konzole, 
videohry včetně ovladačů (joysticky, gamepady apod.), elektrické hračky (např. autodráhy, vláčky, atd.)
Ü Na leták s pěti razítky vyplníte svou adresu a další kontaktní údaje a odešlete na PMH s.r.o.,  
P. O. BOX č. 76, 460 03 Liberec 3. Letáky, které nebudou obsahovat všechna razítka, kontaktní údaje 
nebo budou nečitelně vyplněné, nebudou zahrnuty do slosování o ceny.
Ü Ukončení soutěže je 15.10. 2016.
Ü Slosování o ceny proběhne do 15.11. 2016, za přítomnosti notáře a zástupců ustanovené komise.
Ü O výhře budete vyrozuměni telefonicky na uvedené telefonní číslo i emailem. 
Ü Budete pozváni na slavnostní vyhlášení a předání cen, které proběhne na krajském úřadě vašeho 
kraje. Výhru je možno vyzvednout pouze osobně. Seznam výherců bude uveden i na stránkách  
www.asekol.cz. 
Ü Podrobná pravidla soutěže jsou k dispozici na www.asekol.cz. 

Jméno a příjmení: ............................................................................................................. Telefon: ..................................................

Místo odevzdání spotřebičů: ............................................................................................. E-mail: ...................................................

Adresa: ..............................................................................................................................................................................................

          Kde se nachází nejbližší kontejner na sběr elektroodpadu od Vašeho bydliště?                


