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Společnost Elektro-viola s.r.o. dle své Politiky jakosti a Politiky EMS
zajišťuje pro své zákazníky zpětné odběry od společností EKOLAMP s.r.o.
(světelné zdroje), ECOBAT s.r.o. (zpětný odběr baterií) a ASEKOL s.r.o.
(zpětný odběr drobných elektrospotřebičů).
V tomto řádu jsou popsána základní pravidla pro zpětné odběry
společností, které zajišťují jejich recyklaci.
Základní informace o zpětných odběrech Vám samozřejmě sdělí jakýkoliv
pracovník skladu. V případě dalších dotazů, požadavků na informační
materiály apod. kontaktujte vedoucího skladu, nebo manažera jakosti.
Osvědčení o registraci u výše zmíněných firem naleznete na www.viola.cz
v sekci „ke stažení“.

EKOLAMP s.r.o.
Společnost EKOLAMP zajišťuje recyklaci:
- lineární (trubicové) zářivky
- kompaktní zářivky se závitovou paticí
- kompaktní zářivky se nástrčkovou paticí
- halogenidové výbojky
- vysokotlaké sodíkové výbojky
- vysokotlaké rtuťové výbojky
- směsové výbojky
- nízkotlaké sodíkové výbojky
- světelné zdroje s LED diodami
EKOLAMP naopak NESBÍRÁ:
- běžné žárovky
- reflektorové žárovky
- halogenové žárovky

Společnost Elektro-viola s.r.o. je povinna řídit se dle Zásad používání
kontejnerů pro shromažďování použitých světelných zdrojů, které vydal
EKOLAMP. Níže uvedené zásady jsou tedy proto směrodatné i pro
zákazníky společnosti Elektro-viola s.r.o.
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Zásady používání kontejnerů EKOLAMP
pro shromažďování použitých světelných zdrojů
1) Třídění použitých světelných zdrojů do kontejnerů
Kovový kontejner o rozměrech 1950x800x1150mm (velký)
•

pouze na lineární zářivky od 60cm a delší,

•

označen „Použité lineární zářivky“ a „Do kontejneru nepatří úsporné zářivky a
výbojky“.

Kovový kontejner o rozměrech 740x740x1160mm (malý)
•

pouze na lineární zářivky kratší než 60cm, kruhové a úsporné zářivky a veškeré
výbojky,

•

označen „Použité úsporné zářivky a výbojky“ a „Do kontejneru nepatří lineární
zářivky“.

Do kontejneru nepatří
obaly od zářivek, proklady, startéry, prachové manžety a další součásti osvětlovací
techniky. Zářivky se do kontejneru ukládají jednotlivě – nepřevázané.

2) Do kontejnerů se použité světelné zdroje ukládají PODÉLNĚ tak, aby nedošlo k jejich
rozbití, tzn. že pro bezpečné ukládání použitých světelných zdrojů je nutné otevřít čelní
sklopnou podélnou bočnici. Po částečném naplnění kontejneru je nutné bočnici uzavřít a
vkládat použité světelné zdroje horním otvorem.
3) Kontejner musí být v době nepřítomnosti obsluhy sběrného dvora uzamčen.
4) Kontejner je uzavíratelný, upraven na odtok vody, lze ho tedy umístit kdekoliv na sběrném
dvoře.
5) Každý kontejner je opatřen zámky, přičemž dodané klíče jsou pro oba typy kontejnerů shodné.
Doporučujeme jeden klíč ponechat na uzamykatelném místě pro používání obsluze sběrného
místa a druhý uschovat na jiném bezpečném místě pro případ ztráty prvního klíče.
6) Kontejnery jsou majetkem společnosti EKOLAMP, na sběrné místo byly umístěny na základě
potvrzeného protokolu o převzetí. Jejich odvoz lze objednat pouze prostřednictvím smluvních
partnerů společnosti EKOLAMP. Na objednávce je nutné vždy uvést evidenční číslo
kontejneru.

Před odvozem naplněného kontejneru je nutno zkontrolovat, zda jsou bezpečně uzavřeny
všechny bočnice a uzamčeno víko.
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Společnost Elektro-viola s.r.o. přijme od svých zákazníků světelné zdroje
volně uložené v kartonových krabicích, přepravkách, boxech apod. či jako
samostatné kusy bez ochranných folií, návleků apod.
V případě, že zákazník požaduje zpětný odběr většího množství světelných
zdrojů, tj. nad 400 ks, je zákazník povinen toto nahlásit minimálně
5 pracovních dní před plánovaným závozem.

EKOBAT s.r.o.

Společnost ECOBAT s.r.o. zajišťuje ve společnosti Elektro-viola s.r.o.
zpětný odběr přenosných baterií a akumulátorů.
Použité baterie a akumulátory, nesprávně vyhazované s běžným odpadem, mohou
vážně narušit životní prostředí. Po čase se z nich uvolňují škodlivé látky (zejména
tzv.těžké kovy), které mohou znečistit půdu nebo spodní a povrchové vody. Těžké
kovy obsažené v bateriích mají prokazatelně škodlivý vliv na lidské zdraví. Recyklací
kovových látek obsažených v bateriích lze dosáhnout významných energetických a
materiálových úspor primárních surovin.

Ve společnosti Elektro-viola s.r.o. jsou dvě sběrná místa. První je na
prodejně svítidel v Luženské ulici č.p. 2610 v Rakovníku a druhé je na
stejné adrese ve vstupním vestibulu do skladu společnosti
Elektro-viola s.r.o.
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ASEKOL s.r.o.

Společnost ASEKOL s.r.o. zajišťuje přes společnost Elektro-viola s.r.o.
tyto zpětné odběry:
Zařízení informačních technologií a telekomunikačních zařízení (skupina 3 dle zákona
o odpadech)
Jedná se například o:
•
•
•
•
•

Ostatní zařízení výpočetní techniky (např. počítačové karty, notebooky, optické
mechaniky, myši, klávesnice)
Telefonní přístroje (klasické, bezdrátové i mobilní)
Faxy a záznamníky
Tiskárny, malé stolní kopírky
Kalkulačky

Spotřebitelská zařízení (skupina 4 dle zákona o odpadech)
Jedná se například o:
•

•

Veškerá ostatní spotřební elektronika včetně příslušenství (např. videopřehrávače,
DVD přehrávače, radiopřijímače, kazetové magnetofony, gramofony, reproduktory,
dálkové ovladače, sluchátka apod.)
Videokamery, digitální a analogové fotoaparáty včetně příslušenství (např.
teleobjektivy, blesky apod.)

Hračky, vybavení pro volný čas a sporty (skupina 7 dle zákona o odpadech)
Jedná se například o:
•
•
•

Kalkulačky
Herní konzole, videohry včetně ovladačů (joysticky, gamepady apod.)
Elektrické hračky (např. autodráhy, vláčky, RC modely apod.)

Sběrné místo je v sídle společnosti Elektro-viola s.r.o., Luženská 2610,
269 01 Rakovník. V případě, že chcete recyklovat větší množství z výše
uvedených, informujte o tom pracovníky skladu minimálně 5 pracovních
dní, aby byl zajištěn dostatečný prostor v E-boxu.
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Děkujeme za Váš zájem o ekologickou
recyklaci výše zmíněného sortimentu.

kolektiv pracovníků Elektro-viola s.r.o.

