Râurile noastre sunt
tomberoane de gunoi?
Protejează-ţi sănătatea
și mediul în care trăiești!
Participă la acţiunea de colectare
a deșeurilor electrice din:

GHEORGHENI
20 lei / în cupoane valorice

pentru combine, vitrine şi lăzi frigorifice,
frigidere, congelatoare întregi şi complete.

20 lei / în cupoane valorice

Reciclează
SÂMBĂTĂ, 28 iulie

Vino între orele 10.00 și 17.00

pentru maşini de spălat rufe şi vase, uscătoare de haine, aparate de aer condiţionat
întregi şi complete.

→ La Casa de Cultură

mare de 30 kg.

Pentru informaţii şi programări privind preluarea gratuită
de la domiciliu, apelează:

10
lei / în cupoane valorice
pentru aparatele electrice cu greutate mai
Tombola pentru deșeurile predate:
PREMII:
3x Cafetieră, 3x Trusă accesorii scule
Extragerea va avea loc la orele 17.30.

Puteţi folosi cupoanele valorice pentru orice tip de cumpărături în magazinele afiliate Ticket Cadou.

O campanie de mediu realizată de:

0800 444 800
0741 233 257

Număr apelabil GRATUIT din orice
reţea de telefonie, 7 zile din 7,
în intervalul orar: 9.00 - 17.00
Număr cu tarif normal, apelabil
de luni până duminică
în intervalul orar: 8.00 - 18.00

Cu sprijinul:

Primăria
GHEORGHENI

A folyó nem szemétlerakó!

Óvd egészségedet
és környezetedet!
Vegyél részt az elektromos
hulladékgyűjtési akcióban!

GYERGYÓSZENTMIKLÓS ÚJRAHASZNOSÍT!
20 lej / értékű ajándékutalvány

az ép formában leadott fagyasztóládákért,
hűtőszekrényekért, fagyasztókért.

július 28-án, szombaton

20 lej / értékű ajándékutalvány

Hozza el elektromos hulladékát 10.00 és 17.00
óra között a következő gyűjtőpontra:

10 lej / értékű ajándékutalvány

vagy vegye igénybe a település területén
közlekedő gyűjtőautó szolgáltatását!

az ép formában leadott mosó- és mosogatógépekért, ruhaszárítókért, légkondicionáló berendezésekért.
az ép formában leadott 30 kilónál súlyosabb elektronikai készülékekért.

A gyűjtőpontoknál leadott elektromos hulladékért
TOMBOLA is jár melynek sorsolására 17.30 órakor
kerül sor. Tombolanyeremény:
3x Szerszámkészlet, 3x Kávéfőző

A pénzutalvány bármilyen árucikk vásárlása esetén felhasználható mindazon üzletekben,
amelyek ajándékutalványokat is elfogadnak.

A kampányprogram szervezői:

→ Művelődési Központ

Bővebb információkért valamint a nagyméretű elektromos
hulladék háztól való elszállításáért, kérem hívják a:

0800 444 800
0741 233 257

A hét minden napján 9 és 17 óra között
ingyen hívható telefonszám valamennyi
vezetékes- és mobiltelefonról.
Hétfőtől szombatig 9 és 18 óra között
normál díjjal hívható telefonszám.

Támogatók:

GYERGYÓSZENTMIKLÓS
ÖNKORMÁNYZATA

