Donau una
nova vida als
Septiembre 2019
objectes que
ja no empreu

Què és ReVIU?

ReVIU és una iniciativa conjunta del
Consorci de Residus i Energia de Menorca i
la UTE Deixalleries Menorca per
intercanviar objectes entre ciutadans a les
deixalleries de Menorca de Maó i
Ciutadella.
Hi podreu deixar objectes que ja no
empreu per donar-hi una segona vida i
obtenir-ne altres que us interessin de
manera gratuïta.

www.reviumenorca.es

Com funciona ReVIU?

Per poder participar de ReVIU el primer pas
es registrar-se a www.reviumenorca.es
És molt senzill, només has de donar el teu
nom, una adreça electrònica i el teu NIE.
Al ser una pàgina web, pots accedir des d’un
ordinador, un mòbil o una tablet.

www.reviumenorca.es

Com funciona ReVIU?

Penjau el que teniu
afegiu un objecte
1 - Penjau una foto i descripció de l’objecte que
vulgueu dipositar.
2 - Duis l’objecte a un dels dos centres ReVIU que hi ha
a les deixalleries de Maó i Ciutadella.
3 - Identificau-vos al gestor de la deixalleria, que
validarà l’objecte i quedarà disponible per a un altre
usuari.
4 - Per cada objecte entregat sumareu 100 punts.

www.reviumenorca.es

Cercau el que voleu
reservau i recolliu un objecte
1 - Mireu el catàleg i reservau l’objecte que voleu.
2 - Anau a la deixalleria on es trobi l’objecte reservat.
3 - Identificau-vos al gestor de la deixalleria, que us
lliurarà l’objecte.
4 - Per cada objecte retirat restareu 50 punts.

www.reviumenorca.es

Com funciona ReVIU?

Obtindreu punts per les
accions següents
ReVIU funciona amb un sistema
de punts. Els usuaris registrats
poden acumular punts i
bescanviar-los per objectes del
catàleg.

+100

+100

-50

Registrar-se al web

Entregar un objecte

Retirar un objecte

Productes admesos
Quins productes puc dur a la deixalleria?
Aquí podeu trobar i compartir objectes de tot
tipus: material esportiu, instruments musicals,
llibres, col·leccions, accessoris per a nadons o
elements de decoració i mobles per a la llar,
entre d’altres.
No s’admeten objectes com roba i calçat,
objectes elèctrics i grans electrodomèstics,
aliments i begudes o plantes.

www.reviumenorca.es

www.reviumenorca.es

Categories d’objectes

Esport i oci

Infants i nadons

Llar

Jocs de taula

Joguines

Mobles petits *

Instruments musicals

Accessoris nadons (cotxets, cadires

Decoració

Llibres, revistes i còmics

de cotxe...)

Vaixella- Estris de cuina **

Videojocs

Altres

Bricolatge-jardineria

Música
Cine
Col·leccions
Material esportiu
Altres
* No s’admeten objectes molt voluminosos com sofàs o mobles de grans dimensions.
** Mínim 4 unitats completes.

Altres

www.reviumenorca.es

Centres i horaris
Centres REVIU

Horaris REVIU

Hi ha dos centres ReVIU a la Xarxa
de Deixalleries de Menorca,
disponibles per tots els ciutadans
de Menorca:

Els dos centres ReVIU tenen el
mateix horari d’atenció al públic,
dins el qual es fa la recepció,
validació i entrega dels objectes:

• Deixalleria de Maó

• De dilluns a divendres de 07.30
a 13.00 h

• Deixalleria de Ciutadella

• Dissabte de 08.00 a 13.00 h
Excepte festius.

www.reviumenorca.es

