VPRAŠANJA IN ODGOVORI

Informacija o plačljivih vrečkah
Spoštovani,
Od 1. maja 2017 C&A v Sloveniji več ne deli ne-plačljivih plastičnih nosilnih vrečk. Našim kupcem bodo v
poslovalnicah na voljo nove, kakovostne plastične vrečke, ki jih bo mogoče kupiti, najvišja cena za eno vrečko bo
znašala 20 Centov. To je le majhen korak , vendar prava smer, na skrbno načrtovani poti v smeri trajnostnega
razvoja in skrbnega ravnanja z našim okoljem.

Zakaj smo se odločili za plačljive
nosilne vrečke?

Moram plačati za vsako
plastično vrečko ?

Po uredbah EU- sledimo smernicam, ki predvidevajo
zmanjšanje porabe plastičnih vrečk na prebivalca, do
leta 2019 naj bi ta znašala 90 kosov na prebivalca, do
leta 2025 pa naj bi količina porabe še padla in sicer
na 40 kosov plastičnih vrečk na prebivalca letno.
Pomemben dejavnik, ki bo pripomogel k zmanjšanju
letne porabe plastičnih vrečk na prebivalca v Sloveniji, je
uvedba plačljivih plastičnih nosilnih vrečk. Trenutno se
večina plastičnih vrečk po enkratni uporabi zavrže.

Ja, vse plastične vrčke pri nas bodo plačljive.

Lahko s seboj prinesem svojo
nosilno vrečko?
Seveda, z veseljem vam bomo ustregli in vaš nakup
pri nas zapakirali v vašo vrečko.

C&A Slovenija želi, da je naš prispevek k varovanju
okolja kar se da velik. Prepričani smo, da bo uvedba
plačljivih plastičnih vrečk znatno vplivala na upad
njihove porabe. C & A se je odločila narediti ta korak,
v smeri trajnostnega razvoja in skrbnega ravnanja z
okoljem v katerem živimo.

Kakšen vpliv na okolje imajo
plastične vrečke?
V zadnjih nekaj letih je Slovenija dosti investirala
v sistem skrbnega ravnanja z odpadki . Da lahko k
temu doprinesemo tudi mi, se moramo zavedati , da je
primerno odstranjevanje plastičnih vrečk osnovnega
pomena in poskrbeti moramo, da ne končajo v okolju na
neprimernem mestu.
Plastične vrečke, zavržene na nepravem mestu končajo
v naravi , kamor ne spadajo. Veter jih raznaša po naši
okolici, mnoge zaidejo v reke, jezera, morje. Ne govorimo
samo o estetskem problemu, pomislimo samo na vpliv, ki
ga imajo na divje živali, za njih so pogosto nevarna past,
ko se vanje ujamejo ali jih zaužijejo.

Hvala za Vašo
pozornost
Vaš C&A Team
Če imate dodatna vprašanja nas lahko kontaktirate na:
mediji.vprasanja.si@canda.com

