Como jogar os eletrodomésticos no lixo corretamente

De que maneira devo jogar no lixo?
Os eletrodomésticos citados abaixo são denominados como [4 tipos de eletrodomésticos]
Dependendo da marca do aparelho a taxa de reciclagem necessária para jogar no lixo varia
de acordo com a marca do aparelho, portanto verifique a marca do mesmo.
●Ar Condicionado
●Televisão
(CRT, cristal líquido, plasma)
●Geladeira・freezer
●Maquina de lavar e secar roupa
[Quando for comprar um eletodoméstico novo]
Solicite à loja onde você comprou o novo produto para que joguem no lixo o seu
eletrodoméstico velho. Cada loja possui a sua regra para jogar no lixo por isso pergunte
diretamente na loja.
[Caso queira somente jogar o aparelho no lixo ]
Solicite à loja onde você comprou o produto para buscá-lo. Cada loja possui a sua regra
para jogar no lixo por isso pergunte diretamente à loja.
Se você não lembrar onde comprou o eletrodoméstico mas quer jogá-lo no lixo deverá fazelo conforme as regras da cidade onde mora.Para isso, entre no home-page da prefeitura de
sua cidade e verifique em como se desfazer do seu eletrodoméstico de maneira correta.
Além dos métodos acima, você também pode levar diretamente para o local de coleta de
lixo designado, mas antes de levar ,efetue o pagamento da taxa através do banco do correio.

Taxa de Reciclagem

※Atualizado no dia 1º de Abril de 2017

Ar Condicionado
Televisão

Geladeira・Congelador

CRT de até 15 polegadas
CRT de acima de 16 polegadas
Tela plasma, cristal líquido (～15 polegadas)
Tela plasma, cristal líquido (16～ polegadas)
Menos de 170L
Acima de 171L

Máquina de lavar・Secadora

972 ienes～
1.296 ienes～
A partir de 2376 ienes
1.836 ienes～
2.916 ienes～
3.672 ienes～
4.644 ienes～
2.484 ienes～

※Incluindo imposto sobre consumo. Além disso, será necessário o custo de coleta e transporte.

LOCAIS DESIGNADOS PARA COLETAS DE LIXO NA PROVÍNCIA DE GUNMA
SANKYO UNSO KABUSHIKIGAISHA
Ota-shi Ohara-cho 2260
TEL: 0277-78-7559 /FAX: 0277-78-6844
FUJITA SHOTEN
Kiryu-shi Sakaino-cho7-1813-57
TEL: 0277-43-5283 /FAX: 0277-43-5222
NITSU MAEBASHI UNYU KABUSHIKIGAISHA
Takasaki-shi Shimonojo-machi 839
TEL: 027-384-4111 /FAX: 027-384-4288

TAKASAKI TORIATSUKAI-SHO

UBUKATA SHIGEN KABUSHIKI GAISHA
TEL: 027-372-1110 /FAX: 027-372-8100

Takasaki-shi Shokanji-machi 1175

UBUKATA SHIGEN KABUSHIKI GAISHA
TEL: 0278-22-5555 /FAX: 0278-24-1620

Numata-shi Yakatabara-machi 2113

