VALI'SUK ,.yissza

DE NE FELEDTUNK SZEIEKTALNI!
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zu22.januir t-i6t6t a miianlpg patackokat 6s a f'6mdobozokat visszaviEiak
n jetiit6siirc @. mfianyagok 6s f6mek szelektitis6nil k6tf6lek6ppen jirunk et:
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Visszavalthat6 csomagolasu itat vasartesa eseten 15 centet kelt
fizetni, ametyet az r-ires palack vagy femdoboz visszava[l6sakor

szelekliv miianfggyfiit6be dobhat6:

visszaad nak.

Kozmeti ku m o k 6s ti sait6szere k, 6te [m isze re k, tejterm 6ke k,
otajok 6s szorpcik cisszenyomott m0anyag csomago[6sa,
m0anyag zacskok 6s f6ti5k, polisztirolcsomagot6s.
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Vigyizat

agotiso k, p6 td i u t ko nze rvd o bozo k, a tuf6tia,

f6mkupakok stb.
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A csomagolast nem sztikseges
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ott visszavSltanl, ahot azt v6saro[t5k.

A csomagolis a betetdijas rendszerbe bekapcsot6dott b6rmeLy
bottba n visszavitthat6.
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HAHELYESENSZELEKTALUNK.
AVILAG IS SZEBB

deformilg iisszepr6sett

Minden bottban fet kett szamitaniuk a bet6tdijat, de nem
minden bott koteles visszavenni az r-ires csomagolast 6s
visszafizetni a bet6tdljat.

szelektiv f6mgyfiit6be dobhat6:

f6 m cso m

a f6mdobozok 6s palackok

itlapotban NEMvekhat6k vissza.

T<irekedjen arra, hogy semmilyen huttad6kot ne termetjen.
n huttad,6kot az elkiiliinitett (szelektiv) gy0it6k szinei atapjin szelekti$a: az Uveghuttad6khoz a
z6td, a papirhoz a k6k, a m0anyagokhoz a sirga, a f6mhuttad6khoz a piros, mig az italdobozokhoz
a narancssirga szin
n.
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Acsomagotison szerepl6 jetiit6sek is etigazitanak: \:].
Tartsa magit a tak6hety6n 6rv6rryes et6irisokhoz.

tartozik.
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gyijtou huttad6kot lehet hasznositani 6s ujrafetdotgozni.
elki.itcinitetten a hutlad6kot, meg6ri. A szetektiven gyfijtdtt huttad6k etsziltitisi6rt

csak az etkiittinitetten

Gyfijtse
a takosoknem fizetnek, a gyrljt6s kirlts6g6t az OzV ENVI-PAK t6rsas5gon keresztiiI a gy6rt6k attiak.
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www,triedime.sk

O' i.lt.t ettitott

csomagolis a szetektiv gyfijt6be dobhat6.

l,lrww.gnvipak.sk

www.vCIzmisi.ma

