Nás pohání

ENERGIE

Systém recyklování
akumulátorů Bosch

Pro lepší životní prostředí:
Sběr a recyklování startovacích akumulátorů
Ekologicky již od startu
Každoročně je celosvětově vyráběna přibližně miliarda
olověných akumulátorů pro použití ve vozidlech všeho
druhu a přibližně stejné množství akumulátorů je
nutné také likvidovat. Osvědčený systém recyklování
akumulátorů Bosch zajišťuje, aby byly startovací
akumulátory smysluplně znovu zhodnoceny.
Kompetence, na které můžete stavět
Když se jedná o akumulátory pro motorová vozidla, tak
si řada řidičů v první řadě vzpomene na společnost
Bosch. To není žádný div, protože Bosch patří
celosvětově k předním výrobcům a nabízí vedle
rozsáhlého programu pro všechny běžné značky
vozidel také příkladně vysokou kvalitu. Tyto požadavky
na kvalitu se přenášejí také do oblasti ochrany
životního prostředí – od výroby za ekologických
aspektů, přes ekologické použití, až po recyklování.

V důsledku neodborné likvidace použitých akumulátorů motorových vozidel
dochází k zatěžování životního prostředí a olovo se také může dostat
do potravinového řetězce. Systematická ekologická likvidace je proto
mimořádně důležitá.

Systém recyklování akumulátorů Bosch

Výhody na první pohled

Ve spolupráci se specializovanými logistickými

ff Stabilní ceny

partnery zajišťuje Bosch ekologický sběr použitých

ff Žádné zatěžování starými akumulátory

akumulátorů a jejich dodávku do firem zajišťujících

ff Jednoduchá, ekologická likvidace

recyklování. Zde jsou odborně tříděny jednotlivé
materiály, především olovo, plasty a kyselina. Olovo je

Výhody pro řidiče

v rámci metody zpětného získávání šetrné k životnímu

ff Jednoduchý a odborná likvidace použitých akumulátorů

prostředí zpracováváno tak, aby ho bylo možné opět

ff Šetrnost k životnímu prostředí díky recyklování olova.

použít pro výrobu nových akumulátorů.

ff Bezpečný pocit, že bylo něco vykonáno pro ochranu
životního prostředí.

Zpětné získávání cenných surovin
Celosvětově je ročně přibližně 75 % výroby olova potřebné
pro výrobu akumulátorů motorových vozidel. Dostatečný
důvod k tomu, aby se opatrně zacházelo s olovem a aby
bylo olovo podle možností co nejvíce recyklováno.

Vše promyšleno
Systém recyklování akumulátorů Bosch

Nové akumulátory
ve velkoobchodu/servisu

Výroba nových
akumulátorů

Užitek pro
spotřebitele
Ekologické
recyklování

Předávání starých
akumulátorů
ve velkoobchodu/servisu

Vše mluví pro recyklování akumulátorů Bosch
ff Zpětné předávání olověných akumulátorů všech
výrobců
ff Smysluplné zhodnocení olověných dílů až
na téměř 100 %
ff Nejmodernější, odborné recyklování podle
ekologické normy DIN 14001

ff Ekologické skladování a bezpečný sběrný transport
speciálními vozidly pro převoz akumulátorů
ff Nekomplikované zpracování
ff Dlouhodobě stabilní ceny akumulátorů

Informovat řidiče
posílit vlastní kompetenci
Komunikační paket pro obchod a servis. Bosch je silným partnerem, který vás optimálně podporuje při
poradenství a prodeji. Pomocí komunikačního paketu se můžete jako servis nebo obchod prezentovat jako
partner systému recyklování akumulátorů Bosch a kromě toho můžete cíleně řidiče informovat o výhodách
systému.

Certifikát

Dokonalý systém
recyklování akumulátorů

je partnerem Systému recyklování akumulátorů společnosti Bosch.
Společnost zajišťuje zodpovědné zacházení se surovinovými zdroji a aktivně
se podílí na ochraně životního prostředí. Použité akumulátory jsou recyklovány
podle normy pro ochranu životního prostředí ISO 14001.
Děkujeme za vaši angažovanost.

Sběrné místo pro
použité akumulátory

u Šetrnost ke zdrojům surovin: Zpětný sběr olověných dílů
u Ekologie: Likvidace všech další komponentů
u Nezávisle na výrobci: Sběr všech akumulátorů

Lukáš Nekola
Prodej Česká republika

Ralph Weber
Sales Marketing Central Europe

Zde odevzdávejte své použité akumulátory
a přispějte tak k ochraně životního prostředí!
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Plakát (Velikost A2)
Reklama pro prodejní místa

Váš velkoobchodní partner
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Samolepka na okno
(velikost A5)
Velkoplošná informace
na oknech a dveřích
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Certifikát s místem pro informace
o servisním/obchodním partnerovi
(velikost A4)
Označuje servis nebo obchod jako
oficiální sběrné místo akumulátorů

