Sådan
giver Refero
din gamle bil
evigt liv

Alle nye biler bliver på et tidspunkt gamle. En
udtjent bil udgør et miljøproblem, hvis den
bliver efterladt i naturen. Omvendt er den en
kilde til nye råstoffer, hvis den afleveres og be
handles hos en miljøgodkendt autoophugger.
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Bilimportører
tager
miljøansvar
alvorligt

Hos mange miljøgodkendte autoophuggere
kan du gratis få skrottet din udtjente bil. Det
gælder blandt andet hos de autoophuggere,
der er med i Refero-netværket.
Hos Refero har vi forpligtet os til at udnytte
mere end 85 % af din udtjente bils råstoffer,
og vi arbejder konstant på at udvikle mere
effektive metoder til genvinding.
Jern og stål smeltes om til nye råvarer. Det
samme gælder aluminium, kobber og bly.
Gummi oparbejdes til nye produkter, for
eksempel maling. Spildolie og andre væs
ker raffineres og genbruges.
Du kan få oplysninger om den nærmeste
Refero-ophugger på www.refero.dk eller på
tlf. 70 21 34 40.
Det er bilimportørernes ansvar, at du som bil
ejer gratis kan få miljøbehandlet din udtjente
person- eller varebil. Refero-netværket er bil
importørernes tilbud til bilejerne.
Du kan læse mere på De Danske Bilimportø
rers hjemmeside www.bilimp.dk.

www.bilimp.dk

På den måde får din bil evigt liv. Når du af
leverer din bil til Refero, er du med til at
spare på jordens ressourcer.
Refero gør det let for dig at komme af med
din gamle bil, og vi har autoriserede mod
tagepladser overalt i Danmark.

Udgivet af Refero og
De Danske Bilimportører

Det er nemt at tilmelde din udtjente bil til
ophug hos Refero via internettet. Gå ind på
hjemmesiden www.refero.dk eller ring til
Refero på tlf. 70 21 34 40.

www.refero.dk
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