
 

   
 

 
 
Devido a aplicação da Lei de Reciclagem, os fabricantes são obrigados a reciclarem os produtos eletrodomésticos e o 
município não poderá recolhê-los (mesmo que esteja desmontado). 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
As empresas autorizadas pela prefeitura poderão fazer o recolhimento na sua casa.(O serviço é 
cobrado) Verificar “Recolhimento dos Lixos de Grande Porte na Porta de Casa” →ver pág.13 

  
 
 
 

10 

■Os Artigos alvos são: 
●Televisão (Sistema de Tubo Cinescópio, Cristal Líquido e Plasma) 
●Ar Condicionado 
●Geladeira e Congelador 
●Máquina de Lavar Roupa e Secadora de Roupa 

 

Pagar antecipadamente a taxa no correio, colar o “Comprovante  
da Reciclagem de Eletrodoméstico” no produto e levar para o  
local determinado.  
※Dependendo do fabricante a Taxa de Reciclagem poderá se  

diferir, favor confirmar o nome do fabricante de antemão. 

 

 

 

 

 

 

 
 
Atenção! A tabela está atualizada em abril de 2016, podendo sofrer alteração  
posterior devido alteração do imposto de consumo e da revisão de taxas.   

2 Caso leve para local de coleta determindado   

※O local de coleta poderá sofrer alteração 

LOCAL DETERMINADO  
Shizuoka Daikyu Unyu(K.K.) (dentro do Kurume Unso) 
End.: Fukuroi-shi Kihara 632-1   Tel:43-2206  
Horário de Atendimento: Seg. ~Sáb, das 9h~17h 
(Exceto dom. Feriado, obon, final e início de ano)  

 

3 Caso solicite para Recolher o Lixo de Grande Porte na sua casa 

Ippan Zaidan Houjin Kaden Seihin Kyokai  
Kaden Recycling Ken Center          
Tel.: 0120-319640 

Informações sobre 
Taxa de Reciclagem 

Horário de atendimento: 9h~17h 
(exceto dom. e feriados) 
Home page: http://www.rkc.aeha.or.jp 

 

Kakegawa→ ←Hamamatsu Tomei Express 

R1 Fukuroi By Pass 

Rota 413 (antiga rota 1) 

←Hamamatsu 

←Hamamatsu 

Kakegawa→ 

Kakegawa→ 
Bombeiro  
Fukuroi 

Cruzamento  
Nishijima 

Tamakoshi IC Horikoshi IC 

Fukuroi IC 

1 Caso solicite o recolhimento na “l oja de varejo onde adquiriu o produto” , ou “ onde irá 
adquirir um novo produto” ou em alguma “loja do município que aceite a coleta”  

 
       TAXA DE RECICLAGEM (Referência) 

(Principais marcas - Dados de abril / 2016)  
Televisão.................................................acima de 16 polegadas ¥2.916 
(Sistema Tubo Cinescópio,  
Cristal Líquido e Plasma)............................abaixo de 15 polegadas ¥1.836 
 
Ar Condicionado.........................................................................¥1,620 
Geladeira e Congelador............................acima de 171 litros ¥4.968 
                    ............................abaixo de 170 litros ¥4,428 
 
Máquina de Lavar Roupa e Secador de Roupa.......................¥2.592 
                  

Não 

Solicitar na loja que comprou o 
produto que queira desfazer-se 

TAXA  

Lembra-se da loja onde adquiriu o 
produto que está pretendendo desfazer? 

Pretende comprar um novo produto? 

Esta loja está 
funcionando? 

Solicitar para a loja da cidade que aceite a coleta. 
※Para se informar sobre essas lojas, favor entrar em contato  
com a Prefeitura ou na Sucursal de Asaba 

Pedir a coleta na loja onde vai adquirir o 
novo produto 

Sim 

Sim Sim 

Não••• Levar em questão a distância da loja, se é viável o recolhimento  

Não 

Taxa de Reciclagem  
(valor aproximado) 

※ver a referência abaixo 

Taxa de Coleta e  
de Transporte 

※O valor varia conforme a loja 
＋＋＋＋ 

Valor Total de Pagamento 

ELETRODOMÉSTICOS RECICLÁVEIS 

● A reciclagem é feita pelo fabricante             
Não são  
coletados  

pela Prefeitura 

COBRA-SE 
TAXA 

 


