Návod ako objednať odvoz elektroodpadu a batérií cez web
stránku www.recyklohry.sk
Formulár na objednanie odvozu elektroodpadu a batérií je prístupný na web stránke
www.recyklohry.sk od začiatku septembra do začiatku júna (presný termín ukončenia objednávok
bude upresnený počas školského roka).
Za odovzdaný drobný elektroodpad sa prideľujú škole 3 body za kilogram.
Za veľké elektrozariadenia sa body neprideľujú. Z majetku školy však veľké elektrozariadenia odovzdať
môžete.
Za odovzdané batérie sa prideľujú body nasledovne:
- viac ako 19 kg – 5 bodov za 1 kg batérií
- 12-19 kg – 4 body za 1 kg batérií
- menej ako 12 kg – 2 body za 1 kg batérií
Kompletné pravidlá si môžete pozrieť na našej web stránke www.recyklohry.sk v sekcii „Pravidlá“.
V rámci efektívneho a k životnému prostrediu čo najšetrnejšieho (množstvo emisií) zvážania odpadu
Vás prosím, aby ste objednávku na odvoz zadávali až po tom, ako budete mať nádobu na drobný
elektroodpad alebo nádobu na batérie plnú, alebo budete mať na odvoz viac ako 8 kusov veľkých
elektrozariadení.

1. Prihláste sa na profil Vašej školy pomocou IČO
a hesla. Ak ste heslo zabudli, prosím obráťte sa na
nás (info@recyklohry.sk), radi Vám vygenerujeme
nové heslo.

2. Po prihlásení sa na profil školy, kliknite na formulár „Odvoz elektrozariadení a batérií –
Asekol SK“, ktorý je vpravo dole na web stránke.

3. Zobrazí sa Vám formulár, v ktorom do jednotlivých riadkov vpíšte počet veľkých
elektrozariadení, ktoré chcete odovzdať. Ak na odovzdanie veľké elektrozariadenia nemáte, do
riadkov vpíšte nulu.

Zvoľte si počet zberných nádob, ktoré chcete
nechať vyprázdniť. Odpad z nich sa vyberie
spolu s jutovým vrecom. Nové jutové vrece do
nádoby Vám dá vodič pri odvoze
elektroodpadu. Elektrozariadenia, ktoré máte
v červenej zbernej nádobe nemusíte počítať.

Hmotnosť batérií, ktoré chcete odviesť,
odhadnite, poprípade ich odvážte pred
zadaním objednávky.

4. Vyplnený formulár odošlite.

5. Na e-mail, ktorý ste pri registrácii uviedli ako kontaktný, Vám príde potvrdzujúci e-mail
o prijatí vašej objednávky. Ak Vám tento e-mail nepríde v priebehu hodiny, zadajte
objednávku na odvoz ešte raz.
6. Pre odpad Vám do školy príde do 10 pracovných dní náš vodič.
7. Do 21 dní odo dňa odvozu Vám budú na účet školy pripísané body.
8. Po odvoze a pripísaní bodov Vám budú na kontaktný e-mail zaslané doklady z odvozu
elektroodpadu a batérií. Tieto doklady si dobre uschovajte, budete ich totiž potrebovať na
Hlásenie o vzniku odpadu, ktoré sa podáva podľa množstva odovzdaného elektroodpadu
a batérií.
9. V prípade nejasností a otázok sa na nás prosím obráťte na e-mailovej adrese:
info@recyklohry.sk alebo na tel. čísle 0948 405 530

