ЕКО АКЦИЈА НА СЕТЕК Сè од Техника во соработкa со Екоелектрон
Проект СТАРО ЗА НОВО

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЈА ! !
Друштвото Сетек се до техника ги известува своите
потрошувачи дека поради преголемите количини собран
електронски отпад, ЕКО АКЦИЈАТА ќе трае до Понеделник
06.11.2017 година до 21 часот.
Акцијата ќе продолжи штом се средат собраните количини, а
потрошувачите ќе бидат благовремено известени со
информација на насловната страна на нашиот веб портал,
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За прибирање на отпад во регионот на град Скопје :
Салон Сетек Стадион
Салон Сетек Рузвелтова
Салон Сетек ГТЦ
Салон Сетек Соравија
Салон Сетек Чаир
Салон Сетек Капитол

02 31 26 144
02 30 80 100
02 32 23 606
02 32 33 493
02 2 666 255
02 2 444 843

075 405 031
071 285 57
075 405 415
072 279 369
078 269 767
076 494 065

За прибирање на отпад во останатие градови:
Салон Сетек Тетово
Салон Сетек Битола
Салон Сетек Струга
Салон Сетек Охрид
Салон Сетек Штип
Салон Сетек Гостивар
Салон Сетек Куманово
Салон Сетек Велес
Салон Сетек Прилеп
Салон Сетек Струмица
Салон Сетек Кочани
Салон Сетек Кавадарци
Салон Сетек Кичево

044 800 338
047 222 201
046 843 750
046 200 083
032 389 940
042 353 800
031 454 240
043 233 384
048 407 940
034 330 341
033 291 850
043 447 730
045 254 793

076 370 016
076 370 017
075 405 751
075 405 363
075 405 608
078 299 399
075 450 611
076 314 271
078 259 431
075 405 112
076 494 077
076 314 294
078 474 983

или во било кој салон на Сетек Сè од Техника. Во ваков случај, вработените во
салоните на Сетек Сè од Техника ќе ја пополнат Изјавата во име и за сметка на
сопственикот на ел. отпад. Сопственикот на ел. отпад треба да го пријави пред
истекот на квотите за собирање на ел. отпад.
Во Изјавата за преземање на електричен и електронски отпад треба
задолжително да се пополни: име и презиме на сопственикот на ел. отпад,
адреса од каде треба да се подигне ел. отпад, е-пошта на сопственикот,
телефон на сопственикот, дата на пополнување на Апликацијата, категорија на
ел. отпад и количина на ел. отпад. Апликацијата треба да се потпише од страна
на сопственикот а се изготвува во три примероци од кои еден примерок за
сопственикот на отпадот а два примерока за друштвото.
Во случај ако при превземање на ел. отпад се утврди несогласување на
пријавениот ел. отпад, со оној кој фактички се презема, тогаш одговорното лице
на Сетек Сè од Техника, во истата Изјава е должен да ги смени количините ,
согласно количините на преземениот ел. отпад.
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3. Преземање / предавање на отпадна електрична и
електронска опрема
Физичките лица, сопственици на габаритен и не-габаритен ел. отпад, можат
својот отпад лично да го предадат во секој салон на Сетек Сè од Техника или
ако поседуваат габаритен ел. отпад, да побараат од Сетек Сè од Техника,
истиот да биде преземен од пред нивните домови.
Сетек Сè од Техника во зависност од одзивот и потребата, ќе врши преземање
на габаритниот ел. отпад од пред домовите на сопствениците на отпад барем
еднаш неделно. Секое преземање ќе се реализира со претходна најава од 24
часа однапред, за да се утврди точно времето и денот на преземање. Крајниот
рок за преземање на габаритен ел. отпад е најдоцна до 10.01.2018 година.
Електричен отпад од пред домовите на сопствениците на ел. отпад преземаме
од централно градско подрачје.
За да се изврши преземањето на габаритниот ел. отпад потребно е истиот да е
изнесен пред домот на сопственикот и истиот да ги содржи сите негови
составни делови. Ел. отпад треба да е погоден за транспорт, како и истиот да
биде надвор од функција, односно да е исклучен од водоводна или електрична
инсталација и сите други системи или мрежи на кои бил приклучен.
Преземање на негабаритен отпад од домот на сопствениците, се врши
само доколку е пропратен со барем еден уред од габаритна категорија, во
спротивно сопствениците треба сами да го донесат негабаритниот отпад. Во
табелата подолу е направена категоризација на отпадот.
Сетек Сè од Техника има право да одбие преземање на ел. отпад во
случај ако производот по својата функција не спаѓа во категоријата на
електрична и електронска опрема или ел. отпад е оштетен до тој степен, така
што опасните супстанции содржани во ел. отпад, ја загрозуваат животната
средина и здравјето на луѓето или е загадена со друг вид отпад. Производот
може да не биде преземен и во случај да не ги содржи сите свои составни
делови.

4. Изјава за преземена отпадна електрична и електронска
опрема
При преземањето на ел. отпад, сопственикот на отпадот и Сетек Сè од Техника
се обврзуваат да потпишат Изјава (спецификација) за преземена отпадна
електрична и електронска опрема. Во оваа Изјава се наведува видот,
количината на ел. отпад и износот на ваучерот.

5. Вредносен ваучер
Со потпишување на Изјавата за преземање на отпадна опрема, сопствениците
се стекнуваат со вредносен Ваучер кој може да се искористи како попуст при
купување на производи во салоните на Сетек Сè од Техника.
Ваучерите може да се искористат најдоцна до 31.3.2018 година.
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Со износот од ваучерите, може да се покрие максимум 20% од акциската цена
на еден нов производ.
Ваучерот НЕ може да се претвори во пари.
Ваучерот се активира при наплата на новиот производ.
Ваучерот може да се користи при било каков начин на купување на производи
во Сетек Сè од Техника кои вклучуваат фискална продажба (во готово, и на
рати)
Ваучерите може да се комбинираат односно сопственикот на ваучерите може
да бира колку ваучери ќе искористи при набавка на опрема во Сетек но не
повеќе од 20% од цената на фискалната сметка.
Износот на ваучерот, зависи од количината, видот и начинот на предавање на
електричниот отпад, кој е предаден / преземен од клиентот.

6. Времетраење на акцијата
Акцијата започнува од 18.10.2017 година и завршува наjдоцна на 30.12.2017
односно до истекот на квотите. Во овој временски период ќе се врши
пријавување – аплицирање на ел. отпад.
. Преземањето на ел. отпад ќе се врши најдоцна до 10.1.2018

7. Заштита на лични податоци
Сите информации добиени од учесниците во акцијата, вклучувајки ги и нивните
лични податоци, ќе бидат третирани согласно соодветните законски прописи за
заштита на личните податоци.
Со прифаќање на условите од овој Правилник, секој учесник во акцијата,
се согласува Сетек Сè од Техника да ги користи неговите лични податоци за
директен (преку СМС, е-пошта или друг вид) маркетинг.
Со прифаќање на условите од овој Правилник, секој учесник во акцијата, се
согласува неговите лични податоци да бидат регистрирани, чувани и
обработувани согласно со прописите во Република Македонија и интерните
правила и процедури на Сетек Сè од Техника ДООЕЛ Скопје.
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Табела на отпад по габарит и цена :
КАТЕГОРИЈА И ВИД.

ваучер цена
клиент носи

ваучер цена
Сетек подига

1000
1000
1000
1000
1000
500
300
600
600
500

600
600
600
600
600
300
300
400
400
300

300
300
200

300
300
200

200

200

200

200

200
200
200

200
200
200

100

100

100
100
100

100
100
100

300
300
300
300
300
200
100

300
300
300
300
300
200
100

100

100

200

200

150

150

ГАБАРИТЕН ОТПАД
1
2
3
6
7
8
9
10
11
12

1. ГОЛЕМИ ДОМАШНИ АПАРАТИ
големи уреди за ладење;
фрижидери;Замрзнувачи
машини за перење; сушари, машини за миење садови
електрични шпорети;
клима-уреди;
уреди за готвење;
микробранови печки
други големи апарати и уреди
ГОЛЕМИ апарати од опрема за копирање
телевизори;

НЕГАБАРИТЕН ОТПАД
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8

1
2

2. МАЛИ ДОМАШНИ АПАРАТИ
електрични уреди за греење;
електрични радијатори;
правосмукалки;тостери, фритези
уреди што се користат за шиење, плетење, ткаење и за друг вид текстилна
обработка;
пегли и други уреди за пеглање, цедење и за одржување на облеката на друг
начин;
машини за мелење, кафемати и опрема за отворање или за затворање садови
или пакувања;
електрични решоа; електрични ножеви
електрични вентилатори;
уреди за стрижење, сушење коса, електрични четкички за заби, апарати за
бричење, масажа и други уреди за нега на телото;
часовници, рачни часовници и опрема што се користи за мерење, покажување
или за забележување на времето;
ваги;
други мали апарати
3. ОПРЕМА ЗА ИНФОРМАТИЧКА ТЕХНОЛОГИЈА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА
Монитор (ЛЦД-ЛЕД/ЦРТ)
централни компјутерски единици; куќиште со тастатура
уреди за печатење;
преносливи компјутери (ноутбук);
Мали апарати од опрема за копирање
телефони; (мобилни, жични и бежични)
факс апарати,џебни и канцелариски дигитрони;
и други производи и опрема за пренос на звуци, слики или на други
информации преку телеко-муникациски системи.
4. ОПРЕМА ЗА ШИРОКА ПОТРОШУВАЧКА И ЗАБАВНА ЕЛЕКТРОНИКА:
радиоапарати;видеорекордери,аудиосистеми
и други производи или опрема за снимање или за репродуцирање звуци или
слики, вклучувајќи и сигнали или други технологии за дистрибуција на звуци и
на слики што не се телекомуникациски системи.
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