Jiri Matějka, Ctvrtky 702, 768 21 Kvasice, Czech Republic
IC 14636034, IC DPH CZ6104252066, tel: +420 777 770 609
e-mail: info@becktechnology.eu, www.becktechnology.eu

V Kvasicích dne 18. 12. 2013
Vážení obchodní partneři,
Dovolujeme si Vás informovat, že naše společnost Jiří Matějka, IČ 14636034 se od 4. 11. 2013 zapojila do
celostátního kolektivního systému zpětného odběru (odděleného sběru) použitých elektrozařízení
provozovaného společností ASEKOL s.r.o. Tato nezisková společnost řeší problematiku sběru a recyklace
osobních počítačů, kancelářské techniky, telekomunikační techniky skupina 3), televizorů a ostatních
audio/video spotřebitelských zařízení (skupina 4.), hraček, vybavení pro volný čas a sporty (skupina7),
lékařských přístrojů - s výjimkou všech implantovaných a infikovaných výrobků (skupina 8) a výdejních
automatů (skupina 10). Společnost ASEKOL postupně vytváří síť míst pro zpětný odběr a oddělený sběr
použitých elektrozařízení na celém územé České republiky. Dále zajišťuje svoz odevzdaných elektrozařízení
z těchto míst do zpracovatelských zařízení.
Touto cestou Vás upozorňujeme , že pokud Vaše firma je posledním prodejcem elektrozařízení, jste podle
zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinni
zajistit, aby spotřebitel měl při nákupu elektrozařízení možnost odevzdat ke zpětnému odběru použité
elektrozařízení v místě prodeje nebo dodávky nového elektrozařízení, ve stejném počtu kusů prodávaného
elektrozařízení podobného typu a použití. Dále jste povinni podle vyhlášky
MŽP č. 237/2002 Sb.
poskytnout všem spotřebitelům informace o nejbližším místě zpětného odběru těchto použitých výrobků.
Pokud jste distributorem námi dodávaných elektrických a elektronických zařízení, dovolujeme si Vás
požádat v souladu s § 37k odst.3 zákona o odpadech, abyste tuto informaci předali při prodeji
elektrozařízení Vaším odběratelům.
Pokud jste spotřebitelem nebo jiným konečným uživatelem námi dodávaných elektrozařízení, dovolujeme
si Vás upozornit, že podle zákona o odpadech se můžete zbavit použitých elektrozařízení pouze předáním
zpracovatelům nebo na místo zpětného odběru. Nikdy nevyhazujte použitá elektrozařízení do
komunálního odpadu !
Pro praktickou realizaci výše zmíněných povinností Vám nabízíme naši spolupráci, a proto kontaktujte pro
bližší informace společnost ASEKOL s.r.o., jejímž posláním je zajistit jednotný systém sběru a recyklace
použitých elektrozařízení.
ASEKOL spol. s r.o., Adresa: Československého exilu 2062/8, Praha 4, 14300
telefon: 234 235 255, fax: 234 235 256, E mail: dispecink@asekol.cz , www.asekol.cz
Děkujeme Vám za spolupráci při zavádění systému zpětného odběru elektrozařízení a odděleného sběru
elektroodpadů.
S pozdravem

---------------------------------------podpis a razítko posledního prodejce

