
Sběrová akce úřadů a institucí státní správy  
a samosprávy a neziskového kolektivního systému 
ASEKOL na podporu sběru a recyklace starých 
mobilních telefonů

Máte doma
starý mobil?

Může být
ještě

užitečný!

Sběrová akce nepoužívaných
mobilních telefonů

Pracovníci Vašeho úřadu a neziskový kolektivní systém ASEKOL, který zajišťuje
zpětný odběr vysloužilých elektrospotřebičů, pro Vás připravili sběrovou 
akci zaměřenou na sběr nepoužívaných mobilních telefonů.

Mobilní telefon, který již nepoužíváte, můžete v rámci této
kampaně věnovat, čímž:
•  se snadno zbavíte nepotřebné věci, která může být ještě užitečná
•  pomůžete dětem v pěstounských rodinách 

(fuknční telefony jim budou předány k dalšímu používání)
•  ušetříte přírodní zdroje a ochráníte životní prostředí (nefunkční mobilní 

telefony budou ekologicky recyklovány)

Co pro to udělat?
Rozhodli jste se zúčastnit?  
Zde je jednoduchý postup:
•  předejte mobilní telefon do papírového boxu u kontaktní osoby
•  přiložte vyplněný soutěžní kupón a tak se zapojíte do soutěže o zajímavé ceny 
•  společnost ASEKOL se postará o mobilní telefon včetně jeho recyklace
Informace o soutěži naleznete na poslední straně letáku, 
nebo na webové adrese www.venujmobil.cz.

Pokud na soutěžním kupónu vyplníte Vaši emailovou adresu, budete  
po skončení akce emailovou zprávou informováni o výsledcích kampaně.  

Jaký bude další osud mobilních telefonů?
Všechny doručené mobilní telefony budou otestovány. Telefony, které budou 
plně funkční, budou bezplatně předány občanskému sdružení Ve spojení, 
které zajistí jejich doručení do pěstounských rodin, kde o ně projevili zájem.  

www.venujmobil.cz



Zapojte se do akce a můžete i vyhrát!
Jak se zapojit do soutěže:
•  odevzdejte Váš starý mobilní telefon do boxu na Vašem úřadě
•  vyplňte soutěžní kupón
•  to vše nejpozději do 28. února 2014
Do 15. března 2014 zástupci společnosti ASEKOL a zástupci  
úřadu vylosují ze shromážděných kupónů výherce níže uvedených cen.

Máte více starých mobilních telefonů?
Ke každému odevzdanému přístroji vyplňte samostatný slosovatelný kupón, 
zvýšíte tak svou šanci na výhru.
Budete chtít odevzdat mobilní telefon po skončení kampaně?
Objednejte si odpovědní předplacenou obálku na www.venujmobil.cz.

Co můžete vyhrát?

Soutěžní kupón
Soutěž na podporu opětovného využití a recyklace mobilních telefonů. 
Vyplněním tohoto kupónu a odevzdáním spolu se starým mobilním telefonem 
vstupujete do soutěže o ceny.  
Podrobnosti o soutěži jsou v letáku a na www.venujmobil.cz
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Zapojením do soutěže, vyjadřujete souhlas s tím, že získané údaje může 
organizátor soutěže zpracovat mimo jiné pro účely organizace soutěže,  
prezentace samotné soutěže a předání výhry. Organizátor soutěže  
se zavazuje nakládat se získanými údaji dle platných právních předpisů. 

Proč pěstounské rodiny
Řada pěstounských rodin se potýká s nedostatkem financí, přičemž prioritou  
je pro ně zajistit dětem základní péči a vzdělání a připravit je na plnohod-
notný život ve společnosti. Nadstandardní vybavení se prostřednictvím  
sponzorských darů podaří sehnat jen těm šťastnějším. Mobilní telefon je 
dnes zcela běžným vybavením každého člověka, zejména pak mladého. 
Pěstounské rodiny musí z rozpočtu preferovat zásadnější věci. Děti se díky   
této sběrové akci budou zase o něco více cítit jako plnohodnotná součást 
kolektivu. Důležité také je, že budou moci snadněji řešit problémy,   
se kterými se setkávají mimo domov.

Nefunkční mobily zrecyklujeme 
Nefunkční telefony budou rozebrány. Nejprve bude 
demontován akumulátor, který bude následně 
recyklován. Dále bude demontován displej, který  
obsahuje nebezpečné látky a bude ekologicky zlik-
vidován. Ostatní části telefonu budou recyklovány, 
přičemž bude znovu využito až 80 % hmotnosti 
telefonu. Kovy budou předány ke zpracování  
v hutích, plasty si po rozdrcení převezmou další 
zpracovatelé jako druhotnou surovinu.

Kam lze odevzdat jiné elektrozařízení 
k recyklaci?

Pokud budete chtít jakýkoliv jiný domácí elektrospotřebič bezplatně odevzdat
k recyklaci, můžete tak učinit na těchto sběrných místech:
•  sběrné dvory
•  prodejny elektrospotřebičů (při nákupu nového spotřebiče, tzv. kus za kus)
•  opravny a servisy (většina servisů od Vás zdarma odebere neopravitelný 

elektrospotřebič)
•  mobilní svoz (v rámci organizovaného sběru v menších obcích, který se 

koná zpravidla dvakrát ročně)
•  kontejnery (červené pouliční kontejnery a kontejnery ve veřejných budovách)

Seznam sběrných míst v okolí svého bydliště naleznete na www.asekol.cz

49%
plasty

15%
měď

1%
stříbro

1%
cín

1. až  3. místo  tablet Aligator T702
4. až 13. místo věcné drobné ceny
Ceny do soutěže věnovala firma 1M.cz - první mobilní, Brno, 
web: www.1m.cz


