
Gailu elektriko eta elektroniko askok baliotsuak izaten jarraitzen 

dute euren bizitza-baliagarria amaitzean, berrerabil daitezkeen 

material baliotsuak baitituzte. Gainera, modu desegokian kudeatzen 

badira, ingurumena kutsa dezakete.

Indumetal Recycling eta Recyclia enpresek, Expert Mancia 

eta Getxoko Udalaren laguntzarekin, tresna horiek biltzeko 

aurtengo irailera arte luzatuko den proba pilotu bat egingo 

dute gure udalerrian. Proba hau Europako Batzordearen 

nazioarteko CIRC4Life lankidetza-berrikuntzaren proiek-

tuaren parte da.

Edukiontzi adimendunak

Edukiontzi adimendun bat jarri da  Romo Kultur Etxean, 

funtzionatzen ez duten edo erabiltzen ez dituzun gailu 

elektrikoak eta elektronikoak utz ditzazun. Horrez gain, 

Romo Herri Ikastetxean beste edukiontzi bat kokatu da  

ikasleen erabilerarako. Edukiontziak hainbat aldiz lekuz 

aldatuko dira eta kokaleku berriak iragarri egingo dira.

Eko-kredituak

Zure laguntza eskatzeaz gain, saritu ere egin nahi dugu. 

Utzitako gailu bakoitzeko eko-kreditu kopuru jakin bat jasoko 

duzu. Horiek Romoko Expert Mancian egiten dituzun eroskete-

tako deskontuen truk, zein Getxoko parkeetan  

zuhitzak landatzea sustatzeko alda ditzakezu.

Dagoeneko funtzionatzen ez duten edo erabiltzen ez dituzun gailu 

elektriko eta elektroniko txikiak birzikla itzazu. Ingurumenak irabaz-

ten du, baita zuk ere!

CIRC4Life-ek ekonomia zirkularrarekin  

lotutako proiektuak sustatzen ditu
2021ean zehar Getxon garatuko den gailu elektro-

nikoak biltzeko kanpaina Europako Batzordearen 

nazioarteko CIRC4Life lankidetza-berrikuntzako 

proiektuaren parte da. Proiektu honetan EBko 8 he-

rrialdetako 17 bazkidek parte hartzen dute.

CIRC4Life programaren helburua ekonomia zirku-

larraren ikuspegia duten negozio-ereduak garatzea 

da, balio- eta hornidura-kate eredu berrien bitartez 

produktu eta zerbitzu jasangarriak sortzeko. Proie-

ktua ondorengo lau industria-arlotara bideratu da: 

etxeko eta industriako argiztapen-produktuak, ba-

razki eta elikagai hazkuntza, haragi-horniduraren 

katea eta tablet informatikoen birziklapena eta  

berrerabilera.             

Getxon, gailu elektriko eta elektronikoak

Azken industria-arlo honen barruan kokatzen 

da Indumetal Recycling eta Recyclia enpresek, 

Getxoko Udalaren laguntzarekin, gailu elektriko eta 

elektronikoak biltzeko garatuko duten kanpaina. 

Birziklapen eta berrerabilpen lankidetza-eredu bat 

garatzeko proba bat izatea du helburu, non, alderdi 

interesdunek elkarrekintzan jardungo duten, bizitza 

baliagarriaren amaieran produktuen birziklapena 

eta berrerabilpena errazteko eta alferrikako 

galerak murrizteko. Horretarako, kanpainak kreditu 

ekologikoak (eko-kredituak) emateko sistema 

bat barne hartzen du, pertsonak birziklatzera eta 

berrerabiltzera bultzatzeko.

Edukiontzi adimendun batek eko-kredituekin saritzen 
du tresna elektriko eta elektronikoak birziklatzea

ERABILITAKO TABLETAK ETA BESTELAKO GAILU ELEKTRIKO 
ETA ELEKTRONIKO TXIKIAK BILTZEKO KANPAINA

Ingurumenak 
irabazten du,  
baita zuk ere!



A
skotan, hondaturik zein zaharkiturik dauden eta  jada erabil tzen 

ez ditugun gailu elektriko eta elektroniko txikiak pilatzen ditugu 

gure etxeetan, zer irtenbide eman diezaiekegun ez dakigula. 

Kanpaina honek dirauen bitartean, gailu hauek Romo Kultur Etxean 

instalatu berri den edukiontzian utz ditzakezu. Hala, euren birzikla-

pena eta material baliotsuen berreskurapena erraztuko duzu ma-

terialak ekoizpen-ziklora itzuliz. Gainera, Getxoko zuhaitz landake-

ta sustatu ahalko duzu, baita deskontuak lortu ere Romoko Expert 

Mancian egindako erosketetarako.

Zer motatako gailuak utz ditzaket?

Funtzionatzen ez duen edo dagoeneko erabiltzen ez duzun edozein gailu 

elektriko edo elektroniko txiki utz dezakezu, beti ere 40 x 27 cm-ko neu-

rriak dituen edukiontziaren ahotik sartzen bada.

• Tabletak

•  Telefono inkoak eta mugikorrak

•  Irratiak

• Bideo-jokoak 

• Erloju elektronikoak 

• Ordenagailu eramangarriak

Nola birziklatu ditzaket nire gailu elektriko eta elektronikoak?

3. EKO-KREDITUAK IRABAZI

Gailua edukiontzian utzi ondoren, pixka 
bat itxaron beharko duzu zure pizgarria 
eko-kreditu moduan jaso arte. Aldian be-
hin, Indumental Recycling-ek hondakinak 
tratamendu-instalaziora eramango ditu 
ikuskatzera. Aparatuaren egoeraren eta 
antzinatasunaren arabera, eko-kreditu 
kopuru jakin bat jasoko duzu zure eko-
kontuan.

Lortutako eko-kredituak bi modutara era-
bili ahal izango dituzu:

• Erosketetan deskontuak. Eko-kreditu 
bakoitzagatik 1€-ko deskontua egingo 
zaizu Romoko Expert Mancia dendan 
(Kresaltzu kalea 6) edozein eroske-
ta egitean. Bildutako eko-kredituak 
trukatu ahal izango dituzu, gehienez 
ere produktu bakoitzaren balioaren 
% 5 gainditu gabe. Hau da, 1.000 eu-
roko artikulu bat erosten baduzu, 50 
eko-kreditu beharko dituzu gehieneko 
deskontua lortzeko. Deskontu horiek 
ezingo dira Expert Manciaren beste 
eskaintza batzuetara gehitu. 

• Zuhaitz landaketa. Nahiago izanez 
gero, zure eko-kredituak ingurumena-
ren aldeko ekintzak sustatzeko eman 
ditzakezu, Getxon zuhaitzak landatze-
ko. Emandako 20 eko-kredituko, zure 
izenean zuhaitz bat landatuko da uda-
lerriko berdegune batean, kanpaina 
honen amaieran egingo den inguru-
menaren aldeko ekitaldi batean.

• Notebookak 

• Liburu elektronikoak 

• Agenda elektronikoak 

• Marko elektronikoak

•  Bideoak eta kamerak 

• USB memoriak

-%
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1. DESKARGATU “CIRC4LIFE” APLIKAZIOA

• Deskargatu “CIRC4Life” doako aplikazioa Google Playtik 

zure telefono mugikorrera. Android erabiltzaileetarako 

bakarrik dago eskuragarri.

• Erregistra zaitez eta zure “eko-kontua” sor ezazu.

2.  GAILUA EDUKIONTZI ADIMENDUAN UTZI

• App-an edukiontzi adimenduaren kokalekua ezagutu. Apirilera arte 

Romo Kultur Etxean egongo da. Ondoren, Getxoko hainbat tokitatik 

ibiliko da.

!
Gailuak oraindik funtzionatzen badu, eraman 

paketatuta, edukiontzira botatzean kaltetu ez dadin.

• Zure telefono mugikorrean instalatuta edukiko duzun “CIRC4Life” 

aplikazioarekin, gerturatu edukiontzira eta bete bertan adierazitako 

urratsak gailua erregistratu eta bertan utzi ahal izateko.


