
Porque ao fazer  mais pelo Ambiente, habilita-se a ganhar com a Daikin e com o Electrão!

Depois do sucesso em 2020, a Daikin e o Electrão - Associação de Gestão de Resíduos, voltam a 
promover uma campanha para incentivar a entrega de equipamentos de ar condicionado usados 
para reciclagem.

Ao participar nesta campanha, receba vouchers Daikin e valorizações monetárias, contribuindo 
ainda para uma economia circular.

No fim, quem ganha sempre mais é o Ambiente, graças ao esforço de todos!

RECICLAR VALE MAIS COM A DAIKIN
#RECICLARVALEMAISCOMADAIKIN
Saiba mais em www.daikin.pt



RECICLAR VALE MAIS
COM A DAIKIN

A Daikin contribui para a criação de uma economia circular na indústria de AVAC-R.

Temos como objetivo minimizar os desperdícios e o impacto ambiental. Isto faz parte do nosso compromisso de proporcio-
nar ambientes com um ar seguro e saudável e, ao mesmo tempo, envidar esforços para reduzir as nossas emissões diretas e 
indiretas de CO2.

A DAIKIN INVESTE NUMA
ECONOMIA CIRCULAR

Ao entregar equipamentos elétricos usados para reciclagem, ganha o Ambiente e ganham todos os instaladores!

Pelo segundo ano, a Daikin em parceria com o Electrão - Associação de Gestão de Resíduos, reafirma o compromisso pelo 
Ambiente Com o envolvimento de todos os instaladores e revendedores da marca, temos a garantia que os valores e 
compromissos ambientais da Daikin serão promovidos até à casa do consumidor final.

Encaminhar os equipamentos de ar condicionado em fim de vida para reciclagem vale a dobrar.
Saiba através da seguinte tabela até quanto pode ganhar da parte do Electrão em valorizações monetárias e da parte da 
Daikin vouchers para compras na Loja Daikin Online, por cada tonelada que reciclar!

Notas: Peso mínimo por recolha são 500kg.
*Completo - aplicam-se a ares condicionados com todos os seus componentes e serpentina, no interior da unidade.
**Incompleto - aplicam-se a ares condicionados em que falta 1 ou mais componentes, incluindo a serpentina no interior da 
unidade.

Como participar?
Para solicitar uma recolha, terá de ter uma quantidade mínima de 500 kg de equipamentos de ar condicionado e/ou mistura 
de equipamentos elétricos usados.

Nesta campanha, são aceites equipamentos elétricos usados de todas as marcas a operar no mercado.

Sabia que... os equipamentos elétricos contêm uma vasta variedade de materiais, muitos deles tecnicamente recuperáveis, 
e com a possibilidade de serem convertidos em novas matérias primas?

Aceda a www.daikin.pt e saiba como participar.

Design e produção
de produto

Distribuição

Consumo, reutilização
e reparação

Processo
de tratamento e

triagem dos
equipamentos

Daikin

Ares Condicionados Completos* com Ficha
de Intervenção (sem gás)

300 € / Ton.

Electrão

Ares Condicionados Completos* sem Ficha
de Intervenção (com gás)

150 € / Ton.

Ares Condicionados Incompletos** /
Sem serpentina

50 € / Ton.

Mistura de equipamentos elétricos e
eletrónicos

Ares Condicionados com
recolha em obra

75 € / Ton.

Por orçamento

Voucher 25€ por cada 50kg
de equipamentos de ar 
condicionado completo*

Voucher válido para todos
os produtos disponíveis
na Loja Daikin Online

Recolha e
encaminhamento

para reciclagem


