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UŽIVATELSKÝ MANUÁL

VAROVÁNÍ! Z DŮVODU BEZPEČNOSTI POUŽÍVEJTE POUZE VENKU.

Pečlivě si přečtěte tento návod a ujistěte se, že je Vaše pec na pizzu správně nainstalována,
sestavena, udržována a obsluhována v souladu s těmito pokyny. Nedodržení těchto pokynů
může vést k vážnému zranění a/nebo škodě na majetku.

V případě jakýchkoliv dotazů týkající se montáže nebo provozu této pece na pizzu se obraťte
na svého prodejce.

Poznámky pro uživatele:
POUŽÍVEJTE POUZE VENKU.
PŘED POUŽITÍM SPOTŘEBIČE SI PŘEČTĚTE POKYNY.
VAROVÁNÍ: PŘÍSTUPNÉ DÍLY MOHOU BÝT VELMI HORKÉ, UDRŽUJTE DĚTI MIMO DOSAH.
NEPŘEMÍSŤUJTE SPOTŘEBIČ BĚHEM VAŘENÍ.
USCHOVEJTE NÁVOD PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.
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TECHNICKÉ INFORMACE

Číslo modelu 90351 (AG-PZ03A-BK-DK) Pin č.

Název spotřebiče Plynová trouba na pizzu 2531DL-0108

Země určení Kategorie Druh plynu Tlak (mbar) Injektor (mm)/
Označení

Tepelný 
vstup (Hs)

BE, FR, IT, LU, LV, IE, GB, 
GR, PT, ES, CY, CZ, LT, 

SK, CH, SI
I3+(28-30/37) 

Butane/ 
Propane

28-30/37 1,08

5.0kW 
(364g/H)LU, NL, DK, FI, SE, CY, CZ, 

EE, LT, LV, MT, SK, SI, BG, 
IS, NO, TR, HR, 
RO, IT, HU

I3 B/P(30) 
Butane/ 

Propane/ LPG 
gas mixtures

30 1,08

Pouze pro venkovní použití.

Před použitím si přečtěte pokyny.

VAROVÁNÍ: některé části mohou být velmi horké. Udržujte mimo dosah dětí.

Nepřemisťujte gril, když jej používáte.
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DŮLEŽITÉ:

Pečlivě si přečtěte následující poykny a ujistěte se, že je Vaše pec na pizzu správně nainstalována, 
sestavena a ošetřována. Nedodržení těchto pokynů může vést k vážnému zranění a/nebo škodě 
na majetku.

V případě jakýchkoliv dotazů týkající se montáže nebo provozu této pece na pizzu, obraťte se
na svého prodejce nebo společnost LPG.

Spotřebič a tlaková láhev musí být umístěny na rovném povrchu a nesmí být používány, když 
jsou zapálené.
Výměna plynové láhve se musí provádět mimo jakýkoliv zdroj vznícení.
Při manipulaci s obzvláště horkými součástmi doporučujeme používat ochranné rukavice.
S díly zapezpečenými výrobcem nebo jeho zástupcem nesmí uživatel manipulovat.
Poznámka pro spotřebitele: Uschovejte pro budoucí použití.

50 cm

50 cm

50 cm
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POUŽITÍ A CHARAKTERISTIKA

Pizza pec je bezpečná a použití je jednoduché. Specifikovaným plynem pro použití je butan o 
tlaku 30 mbar. Ujistět se, že používáte pec na pizzu pouze se správným tlakem, pro který je 
spotřebič navržen.

Pro správné spalování a účinnost pece na pizzu je nezbytné dostatečné větrání. Tím bude zajištěna 
bezpečnost uživatele a dalších osob v blízkosti, kde je spotřebič používán. Nikdy nepoužívejte 
spotřebič v žádném uzavřeném krytém prostoru.

Před pečením pizzy doporučujeme nahřát pizza kámen.

NEPOUŽÍVEJTE kámen nad otevřeným ohněm.

Vyhněte se extrémních teplotních změn kamene. NEPOKLÁDEJTE zmražené potraviny na horký 
kámen.

Kámen je křehký a při nárazu či pádu se může zlomit.

Kámen je při používání velmi horký a zůstává horký ještě dlouho po použití.

NECHLAĎTE kámen vodou, když je kámen horký. 

Po umytí vodou kámen vysušte před dalším použitím. To lze provést běžným způsobem.

Nenechávejte děti bez dozoru v okolí trouby během používání. Nikdy nedovolte dětem sedět, 
stát nebo si hrát v okolí trouby.

Nikdy nedovolte, aby se oděv či jiné hořlavé látky dostaly do kontaktu s hořákem či horkým 
povrchem, ani aby k němu byly příliš blízko před vychladnutím. Tkanina by se mohla vznítit a 
způsobit vážné zranění.

Pro osobní bezpečnost noste vhodné oblečení. Nedoporučuje se nosit volné oděvy či volné 
rukávy. Některé syntetické tkaniny jsou vysoce hořlavé a neměly by se při vaření nosit.

Nepoužívejte k ohřevu uzavřených nádob, protože nárůst tlaku může způsobit poškození nádob. 
Při zapalování hořáku vždy dávejte dobrý pozoro na to, co děláte.

Nepoužívejte pro pečení velmi tučných mas nebo jiných produktů, u kterých je vyšší riziko 
vzplanutí. 

Teploty pod pecí jsou vysoké. Neumisťujte pec na stůl s hořlavými látkami, plasty či jinými 
hořlavými materiály.

VAROVÁNÍ: Při používání pece se nedotýkejte vnějšího pláště, pečící desky ani bezprostředního 
okolí,  protože tyto oblasti jsou extrémně horké a mohly by způsobit popáleniny.

Pokud je rychlost větru větší než 2m/s, nepoužívejte troubu otočenou čelem k větru.

Toto zařízení je určeno pouze pro venkovní použití.

Spotřebič nijak neupravujte.

Nepřemisťujte spotřebič během používání.

Toto zařízení není určeno k instalaci na/v lodi. Také není určeno k instalaci na/do rekreační 
vozidla.

Po použití vypněte přívod plynu na plynové láhvi.

Jakékoliv úpravy spotřebiče mohou být nebezpečné a mohou způsobit zranění nebo poškození 
majetku.
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Jakákoliv neautorizovaná úprava spotřebiče ruší platnost záruky na tento spotřebič.

Tento spotřebič musí být během užívání mimo dosah hořlavých materiálů.

Nad pecí nesmí být žádné předměty jako stromy nebo přečnívající střecha. Pizza pec musí být 

umístěna tak, aby po stranách i za pecí bylo 50 cm volného prostoru. 

Pizza pec se nesmí používat v blízkosti hořlavých materiálů. (Výrobky na bázi ropy, ředidla či 

jiné látky klasifikované jako hořlavé.)

Je nebezpečné a ZAKÁZANÉ používat pizza pec v uzavřených prostorách.

VLOŽENÍ A VÝMĚNA BATERIE

Pro vložení či výměnu baterie v pizza peci otáčejte tlačítkem zapalovače, dokud jej nelze vyjmout. 

Vložte či vyměňte baterii 1,5V AA a zašroubujte zpět tlačítko zapalovače. Ujistěte se, že baterie 

je vložena správnou polaritou. 
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NÁVOD K POUŽITÍ

Pečlivě dodržujte tyto pokyny, abyste předešli vážnému poškození Vaší pizza pece a majetku či 
Vašeho zdraví. 

1. Pečlivě dodržujte montážní pokyny a sestavte pec na pizzu. 

2. Připojte plynovou hadici k peci na pizzu. Připojte regulátor k hadici. 

3. Připojte regulátor k ventilu láhve podle pokynů dodávaných s regulátorem. 

4. Před zapnutím přívodu plynu otočte všechny knoflíky do polohy “ OFF”.

5. Regulátor používejte v souladu s pokyny dodanými s regulátorem. 

ZAPÁLENÍ PIZZA PECE

1. Připojte plynovou láhev k peci na pizzu podle pokynů dodaných s regulátorem. 

2. Otočte ovládací knoflík do polohy “OFF”.

3. Zapněte přívod plynu na láhvi nebo spínači regulátoru podle pokynů pro připojení regulátoru 
a provozních pokynů. Pomocí mýdlové vody zkontrolujte připojení láhve k regulátoru a připojení 
hadice k peci na pizzu. V oblasti úniku se objeví mýdlové bubliny. Pokud zjistíte únik, pec na 
pizzu nepoužívejte. Poraďte se s dodavatelem pece nebo plynové láhve.

4. Pro zapálení hořáku stiskněte ovládací knoflík a držte jej stisknutý, otočte jej naplno proti 
směru hodinových ručiček a stiskněte tlačítko zapalovače. Tím se hořák zapálí. Zkontrolujte, 
zda je hořák zapálený. Pokud ne, opakujte tento proces.

5. Pokud se  hořák nezapálí ani po dvou pokusech, vypněte plynový kohout, vyčkejte 5 minut a 
zopakujte postup zapálení.

6. Jakmile je hořák zapálen, lze sílu ohně regulovat stisknutím a otočením knoflíku proti směru 
hodinových ručiček do libovolné polohy mezi polohou plného a nízkého výkonu. 

7. Po rozehřátí trouby by měla být teplota pro pečení snížena. Pec vydává velké množství tepla 
a je potřeba upravit teplotu na správnou teplotu pečení. 

8. Pro vypnutí pece otočte kohoutek ventilu láhve nebo spínač regulátoru do polohy “OFF” 
podle pokynů regulátoru. Jakmile hořáky zhasnou, otočte všechny ovládací knoflíky do polohy 
“OFF”.

Upozornění: Pokud se hořák nezapálí, vypněte ovládací knoflík (ve směru hodinových ručiček) a 
také vypněte ventil láhve. Počkejte pět minut, než se pokusíte pec znovu zapálit nebo vyměňte 
AA baterie. 

Po použití zavřete přívod plynu buď vypnutím spínače na regulátoru nebo vypnutím ventilu 
láhve. 

V případě, že se při používání spotřebiče oheň zhasne, otočte ovladač, ventil láhve a spínač 
regulátoru do polohy “OFF”. Počkejte 5 minut, než se pokusíte znovu zapálit spotřebič. 
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Pokud potíže přetrvávají, požádejte o pomoc nebo opravu svého prodejce plynu či dodavatele 
pece nebo kvalifikovaného plynaře. Nikdy se nepokoušejte odstranit potíže sami, mohlo by to 
vést k vážnému zranění a/nebo poškození majetku. 

Před uskladněním spotřebič vždy očistěte od přebytečného tuku vlhkým hadříkem s použitím 
jemného čistícího prostředku. 

Pizza pec skladujte v čistém a suchém prostředí. 

Neskladujte plynovou láhev uvnitř. Skladujte ji na dobře větraném místě mimo přímé sluneční 
světlo.

PŘIPOJENÍ PLYNOVÉ LÁHVE KE SPOTŘEBIČI

Připojte sestavu hadice a regulátoru k láhvi na LPG. Používejte pouze regulátor a hadici s ¼” 
konektorem schváleným CE. 

Před použitím proveďte test těsnosti pomocí mýdlové vody.

TEST TĚSNOSTI

Smíchejte 1 díl mycího prostředku s 1 dílem vody. 

Ujistěte se, že kontrolní ventil je v poloze “OFF”.

Připojte regulátor k láhvi a ventil k hořáku. Zkontrolujte, zda je připojení pevně zajištěno a 
poté zapněte plyn. 

Naneste štětcem mýdlový roztok na hadici a všechny spoje. Pokud se objeví bubliny, je zde 
netěsnost a musí být před použitím odstraněna. 

Po odstranění závady opakujte test. Po testování VYPNĚTE plyn na láhvi.

Pokud zjištěný únik nelze odstranit, vyměňte regulátor a hadici. 

V případě úniku plynu vypněte přívod plynu.

REGULÁTOR A HADICE

Používejte pouze regulátory a hadice schválené pro LPG při výše uvedených tlacích (viz technické 
informace). Životnost regulátoru se odhaduje na 10 let. Po této době doporučujeme vyměnit 
regulátor. Použití nesprávného regulátoru nebo hadice není bezpečné; vždy před použitím 
spotřebiče zkontrolujte, zda máte správné položky.
Hadice musí odpovídat příslušné normě v zemi použití. Délka hadice musí být maximálně 1,5 
metru. Opotřebovaná nebo poškozená hadice musí být vyměněna. Ujistěte se, že hadice není 
ucpaná, zalomená nebo v kontaktu s jinou částí pece na pizzu kromě jejího připojení.
Hadice by měla odpovídat normě EN16436. 
Při připojení k plynové láhvi by hadice neměla být zkroucená nebo zalomená. 
Ohebná kovová nebo pryžová hadice, která se používá k připojení spotřebiče s lahví na LPG, 
musí být měněna v předepsaných intervalech a v souladu s platnými národními předpisy. Žádná 
část hadice se nesmí dotýkat žádné části spotřebiče.
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Pizza pec lze použít s plynovou hadicí se závitem ¼” nebo plynovou hadicí se spojkou a 
svorkou.
Ujistěte se, že závit a/nebo svorka jsou pevně utaženy a spojem nic neutíká. 

USKLADNĚNÍ SPOTŘEBIČE

Skladování ve vnitřních prostorách je povoleno pouze v případě, že plynová láhev je odpojena 
a vyjmutá ze spotřebiče. Pokud spotřebič delší dobu nepoužíváte, měl by být skladován v 
původním obalu v suchém a bezprašném prostředí.

PLYNOVÁ LÁHEV

Spotřebič lze použít s jakoukoli plynovou lahví o hmotnosti mezi 4,5 kg a  
15 KG butanu, 3,9 kg a 13 kg propanu a jednorázovou lahví na plyn. Plynová 
láhev by neměla spadnout, nesmí se s ní zacházet hrubě! Pokud zařízení 
nepoužíváte, plynovou lahev odpojte. Po odpojení lahve od spotřebiče 
vyměňte na lahvi ochranný uzávěr. 
Lahve musí být skladovány venku ve svislé poloze mimo dosah dětí. Lahev 
nesmí být skladována v místě, kde teplota přesahuje 50°C. 
Lahev neskladujte v blízkosti plamenů, kontrolek či jiných zdrojů vznícení.

ČIŠTĚNÍ A PÉČE

UPOZORNĚNÍ: Veškeré čištění a údržbu provádějte pouze pokud je pec na pizzu vychladlá a 
přívod paliva do pizza pece je vypnutý. 

Doporučujeme čistit a udržovat spotřebič alespoň jednou měsíčně. 

ČIŠTĚNÍ

“Vypálením pece” na pizzu po každém použití (cca 15 minut) snížíte množství zbytků na minimum. 

VNĚJŠÍ POVRCHY

Použijte jemný čistící prostředek nebo roztok jedlé sody a horké vody. Na odolné skvrny 
můžete použít i neabrazivní prášek, který poté opláchnete vodou. 

PLASTOVÉ POVRCHY

Očistěte měkkým hadříkem a horkým mýdlovým roztokem. Opláchněte vodou. Nepoužívejte 
abrazivní čističe, odmašťovače ani koncentrované čističe grilů.

PIZZA KÁMEN

Použijte jemný mýdlový roztok. Na odolné skvrny můžete použít i neabrazivní prášek, který 
poté opláchnete vodou. 
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NEJLEPŠÍ PIZZY SE PEČOU V COZZE PIZZA PECI

Pro dosažení nejlepších výsledků potřebujete výborné těsto a velmi horkou pec, nejlépe kolem 
400 °C. Zkrátka pizza pec musí být VELMI horká, protože je to právě vysoká teplota, která dělá 
pizzu křupavou a vzdušnou. 

Pizza pec rozpalte v dostatečném předstihu. 

Co dělat:

Ujistěte se, že pizza pec a pizza kámen jsou správně umístěny. Připojte plynovou láhev k pizza 
peci a spusťte pizza pec na nejvyšší teplotu. Vaše Cozze pizza pec má celkem tři hořáky - dva 
po stranách a třetí v zadní části trouby. Ujistěte se, že všechny tři jsou zapálené. 

Teploměr ukazuje orientační teplotu v troubě. 

Pizza kameni trvá déle se rozehřát než troubě a bude připraven k použití cca po dvaceti minutách 
zahřívání. 

K určení přesné teploty kamene lze použít infračervený teploměr Cozze.

Uvědomte si, že doba rozehřívání pece může být ovlivněna venkovní teplotou a větrem.

Nechte pizza pec rozehřát cca 20 minut. Poté bude připravena upéct ty nejlahodnější pizzy.

Jakmile je pizza připravena k pečení, opatrně ji vložte do trouby na pizza kámen pomocí lopatky 
na pizzu. Snižte teplotu pečení na střední, aby se pizza nespálila. 

Po cca 30 vteřinách pizzu vyjměte, otočte o čtvrtinu a znovu ji opatrně vložte zpět. Opakujte, dokud 
pizza nebude křupavá a sýr se nerozpustí. 

Opatrně vyjměte pizzu z trouby a položte ji na prkénko.

Před krájením pizzku nechte mírně vychladnout. 

Před pečením další pizzy nechte troubu opět zapnutou na nejvyšší teplotu. 

Užijte si pizzu a dobrou chuť! 
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Šířka  530  mm

Hloubka  530  mm

Výška  290  mm
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Millarco International A/S - Rokhøj 26, DK-8520 Lystrup   

Číslo produktu: 90346+90347+90348+90349+90350+90351+90353+90354 
Název produktu: Pizza pec na plyn
Značka produktu: Cozze 

Směrnice
Gas Appliance Regulation 2016/426 (EU) 

Standardy: 
EN 498:2012 

Lystrup, Denmark 22-12-2021 

Signeret Lars Bærentsen 

EN/ CE Declaration of Conformity. Declares the following conformity according to EU directives and 
norms for the following product.
CZ/ CE - Prohlášení o shodě. Prohlašuje následující shodu podle směrnic a norem EU pro následující
produkt.
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CZ ZÁRUKA
Nákupem produktu cozze® u autorizovaného prodejce jste získali na produkt ze strany výrobce záruku na 2 roky. cozze®
poskytuje 2letou záruku od data nákupu proti výrobním vadám v případě, že výrobek byl vždy používán v souladu s pokyny k
jeho užívání.

Záruka se vztahuje výhradně na odstranění závad, které při použití v souladu s určením prokazatelně souvisí s vadami materiálu
nebo výrobní vadou. Ihned po obdržení produktu zkontrolujte, zda výrobek funguje a nevykazuje závady. Pokud by koupený 
produkt měl neočekávaně závadu, respektujte prosím následující postup. Obraťte se do 30 dnů od odhalení závady na Vašeho 
prodejce s dokladem o prodeji s datem nákupu. Popište situaci závady produktu.

Závadu na záruku nemůžeme uznat v následujících případech: 
• Obvyklé opotřebení při použití v souladu s určením. 
• Závady a/nebo škody z důvodu nesprávného neodborného používání nebo použití v rozporu s určením a také z důvodu 
neodborné instalace, montáže a pokusů o opravu neautorizovanými osobami. 
• Závady a/nebo škody z důvodu nedodržování návodu k obsluze nebo pokynů k provozu / údržbě (jako například poškození 
chybnou montáží nebo neodborným čištěním povrchu, udícího roštu atd.). 
• Změny barvy a poškození produktu (např. barevného povrchu) vlivem povětrnosti (i kroupy), neodborného skladování 
produktu (bez ochrany před povětrnostními vlivy) nebo neodborného používání chemikálií. 
• Závady, které zjevně neomezují použití v souladu s určením nebo používáním produktu. 
• Obecně na opotřebitelné díly, udicí rošt, misku, spirálu a těsnění. 
• Otěr, rez, deformace či změna zbarvení dílů (zejména díly z nerezové oceli) jsou přirozeným opotřebením při užívání a za 
žádných okolností nemohou být považovány za výrobní vady. 
• Závady a/nebo škody z důvodu úprav, použití v rozporu s určením nebo svévolného poškození. 
• Závady a/nebo škody z důvodu neodborné údržby a oprav. 
• Závady a/nebo škody z důvodu neprovádění pravidelné údržby. 
• Závady a/nebo škody, které vznikly při prvotní přepravě. 
• Závady a/nebo škody z důvodu vyšší moci. 
• Závady a/nebo škody z důvodu opotřebení při profesionálním používání (hotely, gastronomie, akce atd.)

cozze® vylučuje jiné nároky zákazníka, než ty, které jsou výslovně uvedeny v těchto záručních ustanoveních, pokud neexistuje
povinný zákonný závazek nebo ručení. Zvláště to platí i pro nároky na náhradu škody z důvodu nesplnění, náhrady následných
škod v souvislosti s vadou, ušlého zisku a škod při přepravě, které nebyly nahlášeny prodejci ve lhůtě 30 dnů po obdržení
produktu. Produkty cozze® se neustále dále vyvíjí. Změny produktů se proto mohou uskutečnit bez předchozího oznámení.

Po dobu trvání opravy není nárok na náhradní produkt. Provedením záručního plnění se neprodlužuje záruka, ani nezačne záruka
běžet od začátku. Při výměně produktu začíná záruční doba od začátku. Společnost cozze® a distributor Graffishing&hunting 
David Lužný nenese odpovědnost za žádné zvláštní, nepřímé či následné škody. Společnost cozze® neopravňuje žádné osoby či 
společnosti k přebírání jakýchkoliv závazků či odpovědností v souvislosti s instalací, používáním, odstraňováním, vracením či 
náhradou jejich zařízení. 

Ani společnost Graffishing, ani autorizovaný prodejce cozze® nepřijímají odpovědnost za náhodné nebo následné škody na 
majetku nebo osobách způsobené používáním tohoto produktu. Ať už je vůči společnosti Graffishing uplatněn nárok na 
základě porušení této záruky nebo jakéhokoli jiného typu záruky vyjádřené nebo předpokládané zákonem, výrobce v žádném 
případě nenese odpovědnost za žádné zvláštní, nepřímé, následné nebo jiné škody jakékoli povahy, které by přesahovaly smysl 
původního nákupu tohoto produktu. Veškeré záruky výrobce jsou uvedeny v tomto dokumentu a nevzniká vůči výrobci žádné 
nároky na jakoukoli záruku nebo zastoupení.



ZÁRUČNÍ SERVIS
Obraťte se na nejbližšího prodejce cozze® o opravu nebo výměnu náhradních dílů. Distributor výrobků cozze® vyžaduje doklad o
nákupu, aby mohl být uplatněn záruční nárok; proto si uschovejte svůj původní prodejní doklad nebo fakturu pro budoucí použití.
Zaznamenejte si níže uvedená čísla, protože štítek se může opotřebovat nebo být po čase nečitelný.

MODEL

DATUM NÁKUPU

AUTORIZOVANÝ DEALER

14

CZ

OBJEDNÁVKY NÁHRADNÍCH DÍLŮ

Chcete-li objednat náhradní díly, kontaktujte místního distributora cozze®.

KONTAKT NA ZÁKAZNICKÉ CENTRUM

Pokud máte jakékoli dotazy nebo problémy, obraťte se na zákaznický servis, od pondělí do pátku, 8:00 - 17:00 hod.

David Lužný 
Obchodní zástupce a rozvoz zboží po České republice 

Plumlovská 3614, Prostějov 796 04 

  www.graffishing.cz  /  www.udime-grilujeme.cz

Tel+420 732 779 911

IČO: 75672201 DIČ: CZ8208093498 

E-mail:  da.wa@seznam.cz 

 graffishing.info@gmail.com 

Objednávky: honza@kamofish.cz

Sklad : Honza Swarz

Hlavní centrální sklad: Plumlovská 3614 Prostějov 796 04

Tel: +420 739 201 310 

GRAFFISHING & HUNTING  / UDÍME-GRILUJEME
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Přidejte se ke správné likvidaci,  
obnově a recyklaci výrobku s  
kolektivem Ekokom a Elektrowin 
Vážení zákazníci, vzhledem k tomu, že vstoupil v účinnost nový zákon o výrobcích s ukončenou životností 
ode dne 1. ledna 2021, dovolujeme si Vás jako zákazníky pro přehlednost informovat  podle zákona o výrob-
cích s ukončenou životností o způsobu zajišťování zpětného odběru, kterým byl v příslušné části plně nahra-
zen zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon o odpadech“). 

Naše společnost David Lužný Plumlovská 3614, Prostějov 796 04, IČO: 756 72 201, DIČ: CZ8208093498 
bude své povinnosti výrobce elektrozařízení v plném rozsahu plnit, zejména pak povinnost hradit příslušný 
recyklační příspěvek, prostřednictvím kolektivního systému Elekrowin i Ekokom , za veškerá elektrozařízení 
a materiály uvedené na trh v České republice.

ELEKTROWIN A.S. MICHELSKÁ 300/60 140 00 PRAHA 4 ČESKÁ REPUBLIKA 
Evidenční číslo kolektivního systému: KH001/05-ECZ

a 
EKO-KOM, a.s. Na Pankráci 1685/17 140 21 Praha 4

Kolektivní systém Elektrowin a Ekokom má v rámci České republiky vybudovanou mimořádně hustou síť 
sběrných míst a sběrných nádob, kde mohou spotřebitelé bezplatně odevzdat vyřazené elektrospotřebiče a 
recyklační materiály námi uváděné na trh.
Detailnější informace o sběrné síti kolektivního systému Elektrowin a Ekokom jsou blíže k dispozici na inter-
netové adrese www.elektrowin.cz, www.ekokom.cz  a ve veřejně přístupném registru míst zpětného odběru 
vedeným Ministerstvem životního prostředí na internetové adrese www.mzp.cz.

Veškeré poplatky za příslušný recyklační příspěvek za elektrozařízení uvidíte u samostatného údaje na da-
ňovém dokladu podle zákona o dani z přidané hodnoty. 

U každého našeho prodejce elektrozařízení určených k použití v domácnostech, u něhož nebylo zřízeno ve-
řejné místo zpětného odběru a který nemá povinnost zajistit zpětný odběr odpadních elektrozařízení v místě 
prodeje, má umístěné viditelně a čitelně ve svém prodejním místě informaci o tom, kde lze odpadní elek-
trozařízení pocházející z domácností odevzdat ke zpětnému odběru na území obce, městské části nebo 
městského obvodu podle místa prodeje. 

Informujte se u svého prodejce. 

Řiďte se prosím značkami na daném výrobku:

Přispějete tak ke správné likvidaci, obnově a recyklaci výrobku. 

Děkujeme Vám  

David Lužný 
Plumlovská 3614, Prostějov 796 04
IČO: 756 72 201, DIČ: CZ8208093498
Výhradní dovozce značek : Bradley Smoker, Borniak, Pitboss, Louisiana grills, 
SmooKing, Nexgrill.
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Velkoobchodní a maloobchodní prodej značky cozze®
pro Českou a Slovenskou republiku.

UDIME-GRILUJEME.CZ / GRAFFISHING & HUNTING
Plumlovská 3614
796 04 - Prostějov

Česká republika

IČ: 75672201
DIČ: CZ8208093498

 Obchodní zástupce cozze® ČR a SK:
 David Lužný
 mobil: +420 732 779 911
 e-mail:  da.wa@seznam.cz

 
 
 
 


