
Jak postupovat v soutěži ??

NOVÝ TABLET ACER ICONIA TAB 7961 + POUZDRO 

a spoustu dalších hodnotných cen

Ü	Vysloužilá drobná elektrozařízení zanesete na sběrný dvůr. Aby elektrozařízení mohla být započítána do soutěže a recyklována, je nutné odevzdávat 
je na sběrný dvůr v nedemontovaném stavu! 
Ü Adresu sběrných dvorů a jejich provozní dobu zjistíte na obecním nebo městském úřadě, na www.sberne-dvory.cz.
Ü Obsluha sběrného dvora potvrdí odevzdání elektrospotřebičů razítky na tento leták. Počet elektrospotřebičů je shodný s počtem udělených razítek. 
Pokud máte k dispozici více elektrospotřebičů, je možné si vytisknout další letáky (neomezené množství) na www.asekol.cz v sekci „Sbírej a vyhraj!“.
Ü Razítka získáte za veškerou spotřební elektroniku včetně příslušenství (např. videopřehrávače, DVD přehrávače, radiopřijímače, věže, kazetové 
magnetofony, gramofony, domácí kina, reproduktory, dálkové ovladače, sluchátka apod.), videokamery, digitální a analogové fotoaparáty včetně 
příslušenství (např. teleobjektivy, blesky apod.), elektrické a elektronické hudební nástroje, zařízení výpočetní techniky (např. notebooky, počítače, 
optické mechaniky, myši, klávesnice), telefonní přístroje (klasické, bezdrátové i mobilní), faxy a záznamníky tiskárny, malé stolní kopírky, kalkulačky, 
herní konzole, videohry včetně ovladačů (joysticky, gamepady apod.), elektrické hračky (např. autodráhy, vláčky, atd.)
Ü Na leták s pěti razítky vyplníte svou adresu a další kontaktní údaje a odešlete na PMH s.r.o., P. O. BOX č. 73, 460 03 Liberec 3. Letáky, které nebudou 
obsahovat všechna razítka, kontaktní údaje nebo budou nečitelně vyplněné, nebudou zahrnuty do slosování o ceny.
Ü Ukončení soutěže je 31. 3. 2014.
Ü Slosování o ceny proběhne do 15. 4. 2014.
Ü O výhře budete vyrozuměni telefonicky na uvedené telefonní číslo i emailem. 
Ü Budete pozváni na slavnostní vyhlášení a předání cen, které proběhne na krajském úřadě vašeho kraje. Výhru je možno vyzvednout pouze osobně. 
Seznam výherců bude uveden i na stránkách www.asekol.cz. 
Ü Podrobná pravidla soutěže jsou k dispozici na www.asekol.cz. 

Seznam sběrných dvorů: Lomnice nad Popelkou - Kampelíkova; Liberec - Ampérova; Jablonec nad Nisou - Smetanova; Česká Lípa - 5. Května; Smržovka - Jana Švermy; Hrádek nad Nisou - sídliště Liberecká; Turnov - 
Vesecko; Frýdlant - Raisova; Hodkovice - Pelíkovická; Jilemnice - Roztocká; Tanvald - Sklad Technických služeb; Mimoň - sběrna Kovošrotu; Semily - Jatecká; Železný Brod - Příkrá; Doksy - Ke Klůčku; Cvikov; Kamenický 
Šenov - Osvobození; Nový Bor - Wolkerova; Jablonné v Podještědí - Markvartice; Zákupy - sběrný dvůr; Duchcov - Bezručova; Klášterec na Ohří, Ciboušov - sběrné místo; Ústí nad Labem - Havířská; Varnsdorf - Svatopluka 
Čecha; Krásná Lípa - Pletařská; Žatec - Čeradická; Louny - Poděbradova; Šluknov - sběrné místo; Rumburk - Královská 173; Bílina - Teplická; Litvínov - Žižkova; Kadaň - Polní; Jílové - Nábřeží; Podbořany - sběrný dvůr; Vejprty 
- Potoční; Štětí - Palackého; Most - Zahradní; Děčín - Poděbradská; Roudnice nad Labem - sběrný dvůr Hostěraz; Litoměřice - Želetická, Kovošrot Group CZ a.s.

5 spotřebičů přineseš
razítka za ně dostaneš
5 razítek odešleš
a se štěstím vyhraješ!

ZAPOJ SE
VYHRAJ!

více info na www.asekol.cz
Orazítkované a vyplněné letáky zasílejte na PMH s.r.o., P. O. BOX č. 73, 460 03 Liberec 3


