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V elektropredajniach je možné bezplatne odovzdať elektroodpad pri kúpe
rovnakého druhu nového spotrebiča. Prenosné batérie, žiarivky a drobný
elektroodpad je možné v elektropredajniach odovzdať aj bez kúpy nového produktu.
Spätný zber a ekologické spracovanie zabezpečujeme v spolupráci s naším partnerom
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