
Kdo za projektem stojí

Projekt je financován neziskovou
společností Retela

RETELA, s.r.o. je provozovatelem kolektivního
systému a byla založena 11.5.2005 jako 100%
dceřiná společnost Českomoravské elektro-
technické asociace, která je členem Svazu
průmyslu a dopravy ČR.

Hlavním smyslem kolektivního systému RETELA 
je ochrana životního prostředí a zdraví člověka 
zajištěním efektivního systému sběru a recykla-
ce elektroodpadu. RETELA se v rámci své 
činnosti zabývá všemi skupinami elektrozařízení 
dle přílohy č. 7 zákona o odpadech včetně 
fotovoltaických panelů a přenosných baterií.

Společnost Retela garantuje:

Pečlivý výběr zpracovatelů (musí plnit         
příslušnou legislativu v souladu se zákonem 
o odpadech).

Kontrolu toku mobilních telefonů ze sběrného 
místa až po konečné zpracování.

Demontáž mobilních telefonů a příslušenství je
zajišťována odbornými firmami, které zaměst-
návají osoby hendikepované a na pracovním 
trhu jinak znevýhodněné.

Kontrolu nákladů tak, aby byly finanční 
prostředky využity co nejefektivnějším 
způsobem.

Chcete přispět na aktivity Jedličkova
ústavu a škol?

Chcete přispět svým dílem 
k ochraně životního prostředí?

Chcete podpořit hendikepované a osoby 
na pracovním trhu znevýhodněné?

?
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Odpověď

Proberte doma šuplíky a skříně, 
prohledejte krabice ve sklepě 

a na půdě, ukliďte dětem pokojíčky
a zbavte se nepotřebného mobilního 
telefonu v rámci projektu REMOBIL.

10 000
cílem je sebrat

mobilních
telefonů

100 000 Kč
získáme tak

pro Jedličkův ústav
a školy

Společně pomáháme těm, 
kteří pomoc potřebují

Nostalgie není na místě - zbavte se starých 
závazků i starých telefonů. Pokud jste váš mobil 
nepoužívali víc než jeden rok, uděláte užitečnou 
věc, když mobil odevzdáte k recyklaci - protože 
místo starých zpráv a nepoužívaných kontaktů 

můžete OPRAVDU pomoci.

www.retela.cz

Přidejte se
ke společné 
výzvě



Sběr
V současné době je ve vaší firmě 
umístěn sběrný box, kam máte 
možnost po dobu trvání akce 
odevzdat váš nepotřebný mobilní 
telefon. Po skončení sběrné akce 
zajistíme odvoz boxu a mobilních 
telefonů včetně příslušenství 
k recyklaci.

Demontáž

Demontáž mobilních telefonů 
a příslušenství je při dodržování 
přísných standardů kvality 
zajišťována odbornými firmami, 
které zaměstnávají hendikepované 
a na pracovním trhu 
znevýhodněné.

Recyklace
Výsledkem demontáže jsou 
materiály, jako jsou desky 
plošných spojů, baterie, plasty, 
kovy či sklo, které jsou předány 
k finálnímu zpracování. Nebez-
pečné látky (arsen, kadmium, rtuť 
apod.) jsou v procesu zpracování 
odborně odstraněny, zatímco 
využitelné suroviny (železo, měď, 
hliník, nikl, kobalt, zlato, stříbro, 
sklo či různé druhy plastů) lze 
opětovně použít v nových 
výrobcích.

Certifikát 
společensky 
odpovědné firmy 

Na základě výsledků sběru 
vystavíme vaší firmě Certifikát 
společensky odpovědné firmy, 
kde vám vyčíslíme, kolik jste 
věnovali finančních prostředků, 
kolik hodin práce získali lidé 
demontáží mobilních telefonů v 
chráněných dílnách a do jaké míry 
jste ušetřili životní prostředí. 

Příspěvek
na aktivity
Jedličkova
ústavu a škol
Každým mobilním telefonem 
přispíváte částkou 10 Kč 
pro Jedličkův ústav a školy.  
Naším společným cílem je 
věnovat této instituci 100 000 Kč. 
Na www.remobil.cz  a na 
Facebooku se dozvíte, jak se tento 
cíl daří plnit. Podrobnosti o naší 
spolupráci najdete na stránkách 
Jedličkova ústavu a škol 
www.jus.cz/remobil.

Podívejte se,
jak projekt funguje

Má to smysl…
v průběhu následujících 
dnů přineste váš 
nepotřebný telefon 
a odložte ho do sběrného 
boxu, který jsme dočasně 
ve vaší firmě umístili.

V případě potřeby nás 
kontaktujte na čísle
+420 725 966 458 

nebo napište na e-mail 
info@remobil.cz

www.remobil.cz

Partner projektu:

„Nehoď mobil vedle,
podpoř žáky z Jedle“


