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Polacy zwracają coraz większą uwagę na efektywność energetyczną urządzeń i szukają rozwiązań, które pozwolą
chronić środowisko naturalne. Sieć sklepów Saturn na co dzień pomaga w podejmowaniu proekologicznych decyzji
zakupowych, a w dniach 14-20 września zaprasza na akcję „Rabat ekologiczny”.
Promując proekologiczne postawy konsumenckie Saturn przygotował specjalną akcję „Rabat ekologiczny”. Klienci,
który w dniach 14-20 września przyniosą dowolny, zużyty sprzęt, otrzymają zniżkę na urządzenia przyjazne
środowisku naturalnemu. Produkty oznaczone zieloną etykietą będą dostępne w niższych cenach - nawet do 20 proc.
Akcja obowiązuje zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i przy zakupach online na stronie www.saturn.pl .
Szczegóły akcji na www.saturn.pl oraz w sklepach Saturn.
Drugie życie elektrośmieci
Elektrośmieci pozostawione w niewłaściwym miejscu zanieczyszczają środowisko i są zagrożeniem dla zdrowia ludzi i
zwierząt. Zawierają liczne szkodliwe substancje, a nawet niewielkie ilości takich odpadów mogą wywołać ogromne
szkody. Związki rtęci zawarte w jednej baterii mogą zanieczyścić aż metr sześcienny gleby lub 400 litrów wody.
Trującą rtęć zawierają także świetlówki, których w Polsce zużywamy rocznie ok. 30 mln.
Jak szacuje ONZ, na całym świecie co roku przybywa aż 50 milionów ton elektrośmieci. Pozostawianie ich w
niedozwolonych miejscach nie tylko zanieczyszcza środowisko, ale w Polsce jest też karane grzywną nawet do 5 tys.
zł. Jeśli trafią w odpowiednie miejsce, mogą zostać poddane procesom recyklingu i dalej nam służyć. Taką możliwość
stwarza sieć sklepów Saturn, promująca w swoich działaniach zachowania proekologiczne.
– W naszych marketach przez cały rok przyjmujemy każdy zużyty sprzęt, niezależnie od gabarytów – nawet, jeśli nie
zakupiło się nowego. Zebrane w ten sposób urządzenia zostają bezpiecznie zutylizowane lub przetworzone w
przeznaczonych do tego zakładach. Chronimy przyrodę, ale też przyczyniamy się do odzyskiwania surowców, które
mogą być ponownie wykorzystane – mówi Tomasz Wawszczyk, Dyrektor Działu Zakupu sieci Saturn.
Nie zawsze zdajemy sobie sprawę z faktu, jak wiele zużytych urządzeń może zostać wtórnie przetworzonych. 90%
zużytej świetlówki można wykorzystać do produkcji nowej. Tworzywo sztuczne ze starej lodówki może posłużyć np.
do wytworzenia kołpaków samochodowych. Z 1 miliona telefonów komórkowych można odzyskać 34 kg złota, 350 kg
srebra i niemal 16 ton miedzi. Takich przykładów jest o wiele więcej.
Z myślą o środowisku
Nowoczesne produkty posiadają szereg funkcji optymalizujących zużywanie zasobów. Dostępne w sieci Saturn
telewizory z serii SONY KD-XE80 i KD-XE90 wyposażone są w tryb ECO pomagający oszczędzać energię poprzez
dostosowanie jasności podświetlenia zgodnie ze zmianami zawartości obrazu oraz wyłączanie podświetlania i obrazu
na wyświetlaczu i panelu LCD. Co ważne, urządzenie nie zawiera rtęci, a część elementów zbudowano z plastiku
pochodzącego z recyklingu. Wysoką klasę energetyczną A+ mają też odbiorniki PANASONIC TX-49ES400E czy
SAMSUNG UE43M5672AU, który zużywa tylko 79 kWh rocznie (działając 4 godziny dziennie), a w trybie gotowości
– 0,5 W. Zakup telewizora w klasie energetycznej A+ zapewni obniżenie zużycia energii nawet o 25% w porównaniu
do urządzenia w klasie A. W skali roku to spora oszczędność dla domowego budżetu.
Nowe standardy efektywności wyznacza pralka BOSCH WAT24660PL iDOS z silnikiem EcoSilence Drive.
Urządzenie wykorzystuje pełnię swojej mocy do napędu, bez żadnych strat energii. Automatyczny system dozowania
precyzyjnie pobiera detergenty, a inteligentna technologia ActiveWater Plus co do kropli optymalizuje pobór wody.
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Wybierając sprzęty do kuchni warto zwrócić uwagę na wyjątkowo wydajną lodówkę LG GSX961NSAZ. Wyposażona
w innowacyjną sprężarkę liniową z inwerterem gwarantuje zużycie energii niższe nawet o 32%. Lodówka posiada
również oryginalny, elegancki szklany panel – wystarczy w niego dwa razy zapukać, by włączyć światło i zajrzeć do
komory bez konieczności otwierania drzwi, co redukuje straty zimnego powietrza.
W ramach akcji „Rabat ekologiczny” w sklepach Saturn dostępny jest również odkurzacz HOOVER TE70_TE75 011
Telios Plus, skutecznie pochłaniający kurz i zużywający zaledwie 28 kWh energii na rok, czyli mniej niż komputer
stacjonarny w ciągu jednego miesiąca. Jego energooszczędne funkcje sprawiają, że w porównaniu ze starszymi
modelami jest wydajniejszy o ponad 50 proc.
Z każdym rokiem obserwujemy wzrost zainteresowania naszych klientów urządzeniami przyjaznymi środowisku, które
są równocześnie oszczędniejsze w eksploatacji. Podążając za tym trendem, sukcesywnie uzupełniamy naszą ofertę o
produkty spełniające podwyższone standardy ekologiczne. – mówi Tomasz Wawszczyk, Dyrektor Działu Zakupu sieci
Saturn. -Zachęcamy do korzystania z wiedzy i porad fachowych doradców w sklepach Saturn.
Pamiętajmy, że zakup urządzeń o obniżonym zużyciu wody i prądu to nie tylko dbałość o środowisko, ale też realne
oszczędności.
Szczegóły akcji na www.saturn.pl oraz w sklepach Saturn.
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