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LIKVIDACE ČERPADLA: 
Čerpadlo určené k likvidaci zlikvidujte v souladu s platnými předpisy o ochraně životního prostředí, nejlépe ve spolupráci 
s odbornou firmou – čerpadlo odevzdejte do příslušného sběrného dvora nebo vašemu prodejci čerpadel, popřípadě 
zašlete na adresu výrobce (jedná se o elektroodpad). 
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Distribútor v EU: Ing. Jiří Houdek – ALFA expo, Fischerova 36, 77900 Olomouc 
  Prevádzkareň: Jana Koziny 26, 77900 Olomouc – Czech Republic 
 
 
LIKVIDÁCIA ČERPADLÁ:  
Čerpadlo určené na likvidáciu zlikvidujte v súlade s platnými predpismi o ochrane životného prostredia, najlepšie v 
spolupráci s odbornou firmou - čerpadlo odovzdajte do príslušného zberného dvora alebo vášmu predajcovi čerpadiel, 
prípadne zašlite na adresu výrobcu alebo predajcu ((jedná sa o elektroodpad). 
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