Reciclagem de eletrodomésticos
Aparelhos
elegíveis

Televisores, aparelhos de ar condicionado, refrigeradores, freezers,
lavadoras, secadoras−

- Os seis aparelhos regulamentados não podem ser colocados como lixo nas áreas de coleta –
De acordo com a Lei de Reciclagem de Eletrodomésticos, seis tipos de aparelhos (televisores, aparelhos de
ar condicionado, refrigeradores, freezers, lavadoras e secadoras) são regulamentos pela obrigatoriedade da
reciclagem. Segue abaixo a taxa de reciclagem a cargo do consumidor.

Valor a ser pago pelo consumidor (excluindo o imposto)
Categorias

Televisores
(CRT, LCD, plasma)

①taxa de reciclagem

(¥1.700 para menores
que 15 polegadas)

② taxa de coleta e transporte

¥2.700

Aparelhos de ar
condicionado
(equipamento
interno e externo)
¥1.500

Refrigeradores,
Freezers

*Por unidade

Lavadoras

Secadoras

¥2.400

¥2.400

¥4.600

(¥3.600 para
capacidade de até 170 ℓ)

Confirme com cada loja.

* As taxas de reciclagem acima podem diferir para certos fabricantes.
* Contato para obter informações sobre a taxa do fabricante: Centro de Autorização de Reciclagem de Eletrodomésticos, TEL: 0120-319-640
* As taxas de reciclagem podem sofrer alterações

Métodos
de descarte

(1) Descarte através de troca
Ao trocar um aparelho elegível, a loja que está vendendo o produto novo assume a responsabilidade; assim, você
deve pagar a taxa apropriada listada acima ao entregar o aparelho antigo. (Entre em contato com a loja para se
informar sobre as taxas de coleta e transporte.)
(2) Descarte na loja onde o item foi comprado
Se desejar descartar um aparelho elegível sem trocá-lo, a loja onde você comprou o aparelho assume a
responsabilidade, assim, você deve pagar a taxa apropriada listada acima ao entregar o aparelho. (Entre em
contato com a loja para se informar sobre as taxas de coleta e transporte.)
(3) Transportar pessoalmente o aparelho para o local de descarte indicado pelo fabricante
É possível levar diretamente para o local designado para descarte

Local de descarte

Sekitrans Systems Inc.
515-1 Nameri, Nagaizumi-chō TEL: 988-6868 FAX: 988-6869

(4) Fazendo um solicitação a uma instalação autorizada de descarte de resíduos
Quando não for possível levar o item pessoalmente do (3), é possível solicitar que uma instalação autorizada colete
o aparelho. Nesse caso, você também é responsável por ambas ① a taxa de reciclagem e ② a taxa de coleta e
transporte.
Para informações detalhadas, entre em contato com a unidade incineradora do lixo
TEL: 986-8393.

Reciclagem de motos
Posto de atendimento
de descarte de veículos
de duas rodas

Necessário arcar com
as despesas de transporte

Informações
Call Center de Reciclagem de veículos de duas rodas
☎03-3598-8075
http://www.jarc.or.jp/motorcycle/

Sistema de reciclagem de veículos de duas rodas.
Usuário

A taxa de reciclagem de motos é gratuita se as motos
forem recolhidas pelo sistema de reciclagem de veículos
de duas rodas.
Verifique se o veículo é elegível pelo sistema de
reciclagem de veículos de duas rodas.

Local
designado
para
reciclagem
de veículos
de duas
rodas

O local designado pela cidade de Nagaizumi é a Sekitrans System (Vide acima)
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* Consulte as págs. 15-24 para a lista (alfabética em japonês).

