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Правилник
1. Вовед
Друштвото Сетек Сè од Техника ДООЕЛ Скопје почнувајќи од 21.05.2018 година,
во сите свои салони, започнува со нов проект за 2018 година, нова „Eко-акција“ . Со овој
проект, секој граѓанин има можност да се ослободи од своите оштетени и непотребни
електрични апарати. „Еко-акцијата“ опфаќа бесплатно преземање на стари електрични
апарати во сите салони на Сетек Сè од Техника или преземање на електричните
апарати од пред домовите на физичките лица кои се сопственици на габаритната
отпадна, електрична и електронска опрема. Доставувајќи ги своите стари оштетени и
непотребни електрични апарати во Сетек Сè од Техника, сопствениците на отпадот се
здобиваат со вредносен ваучер или ваучери за купување на нов апарат во еден од
салоните на Сетек Сè од Техника ширум земјата.
Во оваа акција, право на учество има секое физичко лице, кое е сопственик на
отпадна електрична и електронска опрема, користена во своите домаќинства. Ваквиот
вид на опрема од домаќинствата (во поматамошниот текст: ел. отпад) е поделена на
габаритна и не-габаритна, согласно табелата во точка 8.

2. Процес на пријавување на габаритна отпадна електрична и електронска опрема
Секое физичко лице кое има желба да го предаде габаритниот ел. отпад на Сетек
Сè од Техника, треба да пополни документ „Изјава(спецификација) за превземање на
електричен и електронски отпад“. Овој документ е достапен во сите салони на Сетек
Сè од Техника или на веб-страницата на друштвото (www.setec.mk или директно на
http://st.mk/eko).
Сетек Сè од Техника нуди можност, сопственикот на ел. отпад да го пријави својот
ел.отпад и усно. Ваквото пријавување може да се изврши во сите работни денови од
09:00 до 21:00 часот, на телефонските броеви:
За прибирање на отпад во регионот на град Скопје :
1
2
3
4
5
6
7

Салон Сетек Стадион
Салон Сетек Рузвелтова
Салон Сетек ГТЦ
Салон Сетек ГТЦ 2
Салон Сетек Чаир
Салон Сетек Капитол
Салон Сетек Ѓорче Петров

02 31 26 144
02 30 80 100
02 32 23 606
02 32 33 493
02 26 66 255
02 24 44 843
02 20 52 660

075 405 031
071 285 57
075 405 415
072 279 369
078 269 767
076 494 065
071 371 497
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За прибирање на отпад во останатие градови:
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

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
Салон Сетек Гевгелија

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
034 225 842

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

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. Краен рок на акцијата е до
собирање на превидените количини за што Сетек Сè од Техника ќе ги информира
своите коминтенти на својата web-страна www.setec.mk но не подоцна од 31.07.2018
година.
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 5 дена од најавата за прекинување на акцијата објавена на webстраната на Сетек Сè од Техника www.setec.mk но не подоцна од 05.08.2018 година.
Електричен отпад од пред домовите на сопствениците на ел. Отпад се превзема
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.
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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 31.08.2018 година.
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 21.05.2018 година и завршува на денот на собирање на
превидените количини кој ќе биде објавен на web-страната на Сетек Сè од Техника
www.setec.mk или најдоцна на 31.07.2018 година. Во овој временски период ќе се врши
пријавување – аплицирање на ел. отпад.
Преземањето на веќе договорен ел. отпад ќе се врши најдоцна до 5тиот ден од
најавата за прекинување на акцијата објавена на web-страната на Сетек Сè од Техника
www.setec.mk.

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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8. Табела на отпад по габарит и цена :

КАТЕГОРИЈА И ВИД.

ваучер
цена
клиент
носи

ваучер
цена Сетек
подига

350
400
300
600
600
550
600
600
600

250
300
200
300
400
400
400
400
400

ГАБАРИТЕН ОТПАД
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1. ГОЛЕМИ ДОМАШНИ АПАРАТИ
Замрзнувач до 150л
Замрзнувач над 150л
Фрижидер мал
Фрижидер голем
Машини за садови
Машини за перење
Машини за сушење
Клима (комплет)
Ел. Шпорети

НЕГАБАРИТЕН ОТПАД
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

2. МАЛИ ДОМАШНИ АПАРАТИ
Аспоратор
Бојлери мали до 5кг
Бојлери до 16кг
Бојлери до 25кг
Микробранови
Мали уреди за готвење
Мали шпорети
Монитори -ТВ (ЛЦД,ТФТ)
ТВ ЦРТ
Бормашини
Лап топ
Принтер
Фотокопир
Компјутер куќиште со маус и тастатура
Мали апарати
Мобилен со полнач

200
150
200
200
200
100
200
150
300
100
250
100
200
200
100
50
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