
Râurile noastre sunt
tomberoane de gunoi?
Râurile noastre sunt

tomberoane de gunoi?

 
 

Protejează-ţi sănătatea 
și mediul în care trăiești! 

Participă la acţiunea
de colectare

a deșeurilor electrice din:

Frigiderul tău elimină particule
ce poluează apa pe care o bei,

aerul pe care îl respiri
și solul din care te hrănești!

Frigiderul tău elimină particule
ce poluează apa pe care o bei,

aerul pe care îl respiri
și solul din care te hrănești!

 

O campanie de mediu realizată de:

Primăria
MANGALIA

Cu sprijinul:

7 - 12 DECEMBRIE

MANGALIA



Trimite deșeurile electrice și 
electrocasnice LA RECICLARE!

 
 

www.colecteaza.ro

CUM PROCEDEZI?
Vino cu deșeurile electrice la unul dintre punctele de 
colectare provizorii amenajate pe perioada acţiunii
sau sună gratuit la TelVerde 0800 444 800 pentru
preluarea fără nici un cost de la domiciliu, sediu de 
firmă sau instituţie a deșeurilor electrice grele sau 
voluminoase.

CE DEȘEURI ELECTRICE VOR FI COLECTATE?

CE POŢI CÂȘTIGA? 

Regulamentul campaniei este disponibil pe:
www.colecteaza.ro

Trimite acum la reciclare deșeurile electrice!
Este ilegal să le arunci la gunoi sau în locuri
neamenajate special pentru colectarea lor!  

Orice aparat electric, electronic sau electrocasnic, 
baterii portabile și industriale (non-auto), corpuri 
de iluminat sau tuburi fluorescente, toate acestea 
intră în categoria DEEE și trebuie reciclate. 
Pe scurt, colectăm aproape tot ce se bagă în priză 
sau funcţionează pe baterii.

Pentru informaţii și programări 
privind preluarea gratuită de la
domiciliu, sediu de firmă sau instituţie:

Vino VINERI și SÂMBĂTĂ, 
7 și 8 decembrie, 
între orele: 10.00 și 16.00
la mașina de colectare sau
vis-a-vis de Banca Transilvania,
în Parcare, sau sună în perioada
7-12 decembrie pentru 
ridicarea de la domiciliu.

Mangalia

Fiecare deșeu predat îţi poate aduce o recompensă 
pentru gestul tău responsabil faţă de mediu. 

Participi la o tombolă cu premii!
Premii: 1x ASPIRATOR BAGLESS

1x CUPTOR MICROUNDE DIGITAL
4x CAFETIERĂ
2x FIER DE CĂLCAT
2x MIXER

Poţi câștiga Tichete Cadou pentru deșeurile
electrice grele sau voluminoase predate.

Extragerea: 
Ziua miercuri Data   12 decembrie
Ora 17.00
Locul Primărie


