Els aparells elèctrics i electrònics
també es reciclen Los Aparatos Eléctricos
y Electrónicos también se reciclan

Recicla’ls a la teua botiga més propera
i col·labora per la teua natura
Recíclalos en tu tienda más cercana
y colabora por tu naturaleza
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Fica-t’ho al cap Utiliza la cabeza
En un món cada vegada més industrialitzat, l’estalvi d’energia i de matèries primeres és essencial. Per
això, tots hem de col·laborar en el reciclatge de Residus d’Aparells Elèctrics i Electrònics (RAEE).
En un mundo cada vez más industrializado, el ahorro de
energía y materias primas es esencial. Por eso, todos debemos colaborar en el reciclaje de Residuos de Aparatos Eléctricos
y Electrónicos (RAEE).

Dóna’ns una mà, la teua
col·laboració compta Échanos una
mano, tu colaboración cuenta
El reciclatge comença per tu: recorda que al teu comerç
més proper podràs entregar els teus RAEE més petits:
l’assecador, la torradora, el mòbil, el trepant, etc.
El reciclaje empieza por ti: recuerda que en tu comercio más cercano podrás entregar tus RAEE más pequeños: secador, tostadora, móvil, taladradora, etc.

Espera i ja veuràs Espera y verás
A més, reciclar té premi: si et fas un selfie amb el
RAEE que reciclaràs i l’envies a Facebook.com/
raeeivissa.org, participaràs en un sorteig en què podràs guanyar un xec de 50 €*
Además, reciclar tiene su premio: si te haces un selfie con el RAEE que vas a reciclar y la envías a Facebook.com/raeeivissa.org, participarás en un sorteo en el que podrás ganar un cheque de 50 €*

I recorda que reciclar forma part de la nostra natura
Y recuerda que reciclar está en nuestra naturaleza
Més informació a / Más información en www.raeeivissa.org
* Per gastar als establiments d’Eivissa que col·laboren amb la promoció
* Para gastar en los establecimientos de Ibiza que colaboran con la promoción
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