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Recyklace starých automobilů  

Porsche Česká republika provozuje rozsáhlou síť zařízení pro zpětný odběr vozidel s 

ukončenou životností. Adresu nejbližšího takového zařízení zjistíte u svého prodejce. Pokud 

už Váš vůz není zaregistrován pro použití v silničním provozu, prodejce Vás bude informovat 

o možnostech přepravy takového vozidla. Povinnost odběru autovraků k bezplatné likvidaci 

se od 1. 1. 2007 vztahuje na všechna vozidla dovezená oficiálním importérem vozů do České 

republiky bez ohledu na to, kdy byla poprvé zaregistrována.  

Síť sběrných míst řídí a koordinuje pro Porsche Česká republika firma GREEN Solution. Aby 

bylo možné autovrak k bezplatné likvidaci převzít, musí obsahovat všechny důležité části, 

zejména karoserii, hnací a převodové agregáty, katalyzátor a nárazníky. Nesmí však 

obsahovat díly a části neschválené výrobcem. Při odevzdání autovraku u autorizovaného 

zpracovatele obdrží majitel doklad o ekologické likvidaci vozu. Tento doklad předloží na 

registračním úřadu při odhlašování vozidla.  

Z odpadu, který byl v minulosti bezcenný, je tak získáno několik frakcí, které se při procesu 

recyklace převážně změní na suroviny, jež najdou smysluplné hospodářské využití a které 

nezatěžují životní prostředí. Recyklace starých automobilů tak v konečném součtu dosahuje 

hodnoty 95 % a představuje rozhodující přínos pro úsporu primárních surovin.  

 

Další výrobky s ukončenou životností  

Mezi výrobky, o které se Vám včetně starého a vysloužilého vozidla na konci jejich živostnosti 

pomůžeme postarat, patří pneumatiky, elektronika nebo startovací a přenosné 

baterie a akumulátory. Autorizovaní prodejní a servisní partneři od Vás součásti vozidel 

na konci životnosti přímo odeberou v rámci zpětného odběru, nebo poradí, kam je bezplatně 

odevzdat. Pro naši společnost je velmi důležité, jakým způsobem je dále nakládáno s díly 

vyjmutými při opravách, se zpětně odebranými výrobky a autovraky. Upřednostňujeme tedy 

při výběru partnerů, kteří zajistí maximální možné využití všech materiálů (odpadů, 

druhotných surovin). Na skládky tak putuje pouze minimální množství dále nevyužitelných 

odpadů.  

Kromě autorizované prodejní a servisní sítě SEAT/Volkswagen/Audi můžete využít také 

sběrná místa našich smluvních partnerů.  

 

Elektrozařízení, malé baterie a aku - https://www.rema.cloud/rema-

battery/sbernamista/  

Autobaterie - http://www.kovopb.cz/vykup-olovenych-odpadu/zpetny-

odberautobaterii/ 
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