ZBER ODPADU Z ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH
ZARIADENÍ
Vážení obyvatelia!
TSM VM, s. r. o. oznamuje obyvateľom možnosť separovaného zberu
ODPADU Z ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ.
Odpad z elektrických a elektronických zariadení (celé, nepoškodené, nerozmontované staré
spotrebiče) môžete odovzdať vo dvore TSM VM, Nezábudková ul. 1 v pracovných dňoch od 08,00
do 14,30 hodiny.
PROSÍME VÁS ELEKTRICKÉ A ELEKTRONICKÉ ZARIADENIA ODOVZDAŤ CELÉ, NEPOŠKODENÉ,
NEROZMONTOVANÉ, V OPAČNOM PRÍPADE NEMÔŽEME OD VÁS DOVEZENÝ ODPAD PREBRAŤ!
Za spoluprácu vám vopred ďakujeme!

ELEKTROMOS HULLADÉK GYŰJTÉSE

Tisztelt lakosság!
A TSM VM, Kft. értesíti a város lakosságát, hogy lehetőség nyílt az
ELEKTROMOS HULLADÉK
szelektív gyűjtésére.
A feleslegessé vált elektromos berendezéseket (egészben, nem szétszerelve) a TSM VM Kft.
telephelyén (Nefelejcs u. 1) lehet leadni munkanapokon 08,00-tól 14,30-ig.
KÉRJÜK ÖNÖKET AZ ELEKTROMOS BERENDEZÉSEKET EGÉSZBEN, NEM SZÉTSZERELVE LEADNI,
ELLENKEZŐ ESETBEN NEM TUDJUK AZT ÁTVENNI!
Együttműködésüket előre is köszönjük!

ČO ZBIERAME?
Veľké domáce spotrebiče
 chladničky; mrazničky; práčky; sušičky; umývačky riadu; elektrické sporáky, varné dosky a rúry
na pečenie; mikrovlnné rúry; el. spotrebiče na vykurovanie; el. radiátory; el. ventilátory;
klimatizačné a ventilačné zariadenia
Malé domáce spotrebiče
 vysávače; čističe kobercov; žehličky; hriankovače; fritézy; mlynčeky; kávovary; el. nože;
strihače a sušiče vlasov; el. zubné kefky; el. holiace strojčeky; el. a digitálne hodinky; el. váhy
informačno-technologické a telekomunikačné zariadenia
 osobné počítače (vrátane procesora, myši, obrazovky a klávesnice); laptopy (vrátane myši);
elektronické diáre; kopírovacie zariadenia; el. písacie stroje; kalkulačky; faxové a telefónne
prístroje; bezdrôtové telefóny; mobilné telefóny
Spotrebná elektronika
 rozhlasové prijímače; TV prijímače; videokamery; videorekordéry; Hifi veže; zosilňovače zvuku
Elektrické a elektronické domáce náradie
 vŕtačky; pílky; šijacie stroje; zváračky; zariadenia na spracovanie (frézovanie, brúsenie, drvenie,
pílenie, krájanie, strihanie, vŕtanie, dierovanie, razenie, skladanie, ohýbanie) dreva a kovov;
kosačky
Hračky
 súpravy elektrických vláčikov alebo autodráh; videohry
Prístroje na monitorovanie a kontrolu
 tepelné regulátory; termostaty

MIT GYŰJTÜNK?
Háztartási nagyfogyasztókat
 hűtőgépek; mélyhűtők; mosógépek; mosogatógépek; villanytűzhelyek, elektromos főzőlapok
és sütők; mikrohullámú sütők; el. fűtőtestek; el. radiátorok; el. ventilátorok;
klímaberendezések; ventilátorok
Háztartási kisfogyasztók
 porszívók; szőnyegtisztítók; vasalók; kenyérpirítók; fritőzök; darálók; kávéfőzők; el. kések;
hajvágók és hajszárítók; el. fogkefék; villanyborotvák; el. és digitális órák; el. mérlegek
informatikai és telekommunikációs berendezések
 személyi számítógépek (processzor, egér, monitor, billentyűzet); laptopok (egér); el. naptárak;
fénymásolók; el. írógépek; számológépek; faxok és telefonok; drótnélküli telefonok;
mobiltelefonok
Szórakoztató elektronika
 rádiókészülékek; TV készülékek; videokamerák; videomagnók; Hifi tornyok; hangerősítők
Elektromos és elektronikus szerszámok
 fúrógépek; fűrészek; varrógépek; hegesztők; fa- és fémmegmunkáló eszközök (vágó, csiszoló,
aprító, fűrészelő, fúró, lyukasztó, hajlító); fűnyírók
Játékok
 villanyvonat és távirányítású autómodellek; videojátékok
Mérő- és ellenőrző berendezések
 hőszabályozók; termosztátok

