Tisková zpráva

REMA Systém oslovuje 10 tisíc českých firem a nabízí
zajištění sběru a likvidace elektroodpadu
Praha 9. března 2011 – Největší jednorázový projekt na sběr elektrodpadu v Česku zahájila

dnes společnost REMA Systém. Oslovila celkem deset tisíc největších českých podniků a
nabídla jim, že zajistí svoz a ekologickou likvidaci starých elektrozařízení. Akce potrvá až do
konce letošního dubna.
„Rozhodli jsme se cíleně oslovit ty největší tuzemské firmy a nabídnout jim, že se zdarma
mohou zbavit starých elektropřístrojů. Ve výrazně menším rozměru jsme již podobnou akci
organizovali v posledních dvou letech. I díky tomu jsme například loni v březnu vybrali o 40
procent více elektroodpadu, než byl průměr ostatních měsíců roku. Příznivou okolností
samozřejmě je, že v jarních měsících se lidé i firmy ochotněji zbavují starých věcí,“ uvedl
Petr Kubernát, marketingový ředitel společnosti REMA Systém.
Do desítky tisíc podniků dnes REMA Systém zaslala svou nabídku. „Stačí pouze odpovědět
prostřednictvím mailu a my již zařídíme vše potřebné. Další informace pak jsou na stránkách
www.remasystem.cz,“ uvedl Petr Kubernát.
V minulých letech byla akce určena pouze podnikům zapojeným do projektu „Zelená firma“,
kterých je v současné době 940. Mezi odevzdanými přístroji dominovaly staré počítače a
další kancelářská technika.
Akce je určena zejména na svoz odpadu z firem. „Pokud ale podniky budou chtít zapojit i své
zaměstnance, rozhodně se tomu nebráníme. Například některé společnosti z projektu
„Zelená firma“ v minulých letech dokonce zapůjčili své služební vozy k odvozu větších
elektrozařízení z domácností svých zaměstnanců,“ doplnil Petr Kubernát.
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REMA Systém, a.s. je neziskově hospodařící akciová společnost, která vznikla pro splnění povinností daných novelou zákona o
odpadech. Systém byl založen 14. února 2005, jako první kolektivní systém v České republice. Hlavním smyslem činnosti
REMA Systému je ochrana životního prostředí – zabezpečení efektivní recyklace odpadů elektrických a elektronických zařízení
(OEEZ). Za tímto účelem REMA Systém zajišťuje organizaci sběru, třídění, nakládání a recyklaci v celé České republice.
Stěžejními projekty společnosti jsou ZELENÁ FIRMA a ZELENÁ OBEC, do kterých je v současné době zapojeno dva tisíce
subjektů.
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