12/3/2018

CÁC NHÀ TÁI CHẾ/THU GOM CHẤT THẢI ĐIỆN TỬ ĐƯỢC PHÊ
Tên & Thông Tin Liên Hệ

Martin’s Recycling
6310 Chestnut St., Gilroy, CA 95020
408-842-2565
martinsrecycling.com
Pacific Coast Recycling, Inc
5895 Obata Way, Gilroy, CA 95020
408-848-6811
pacificcoastrecycling.com

GILROY

Ghi Chú

-Chấp nhận thiết bị máy tính, thiết bị văn phòng, thiết bị nghe
nhìn, hệ thống chơi game, v.v.
-Vui lòng gọi điện thoại để biết thêm chi tiết

-Vui lòng gọi điện thoại để biết thêm chi tiết về loại Chất
Thải Điện Tử được chấp nhận

MILPITAS
Calicomp Corp dba Auction BDI
1108 Pecten Ct., Milpitas, CA 95035
408-955-7900
auctionbdi.com

-Chấp nhận hầu hết các loại chất thải điện tử
-Thu phí đối với bóng đèn, ắc-quy, lò vi sóng và tủ lạnh
-Vui lòng gọi điện thoại để biết thêm chi tiết

MORGAN HILL
Westside Recycling
16290 Railroad Ave., Morgan Hill, CA 95037
408-782-2555
westside-recycling.com

-Chấp nhận hầu hết các loại chất thải điện tử
-Không chấp nhận ắc-quy, máy điều nhiệt hoặc thiết bị báo
khói
*25 USD đối với tủ lạnh
-Chỉ thu gom với mục đích thương mại

SAN JOSE
ATT Recycle
215 Leo Avenue, San Jose, CA, 95112
408-780-5557

-Chấp nhận miễn phí tất cả các loại chất thải điện tử

DG Green Global
230 Grand Ave., San Jose, CA 95126
408-320-1560
dgglobal.net

-Vui lòng gọi điện thoại để biết thêm chi tiết về loại Chất
Thải Điện Tử được chấp nhận

Evergreen E-waste Recycling
2365 Paragon Dr., Ste. B, San Jose,CA 95131
408-612-1667
evergreen-ewaste.com

-Chấp nhận miễn phí tất cả các loại chất thải điện tử
-Sẽ không chấp nhận các vật dụng bị hư hỏng do nước

Goodwill of Silicon Valley
950 N. 7th St.,San Jose, CA 95112
408-998-5774
goodwillsv.org

-Chấp nhận miễn phí tất cả các loại chất thải điện tử
-Không chấp nhận lò vi sóng hoặc máy in

Green E-Waste Recycling Center
2127 Monterey Rd., San Jose, CA 95112
408-287-3292
gerecycle.com

-Thu phí đối với ắc-quy, bóng đèn, thiết bị điện nhỏ
-Không chấp nhận tủ lạnh
-Vui lòng gọi điện thoại để biết thêm chi tiết

4/10/2017

CÁC NHÀ TÁI CHẾ/THU GOM CHẤT THẢI ĐIỆN TỬ ĐƯỢC PHÊ
Tên & Thông Tin Liên Hệ

SAN JOSE (TIẾP)

Ghi Chú

Green Mouse, Inc.
529 Race St., San Jose, CA 95126
408-648-4400
greenmouse.com

-Chấp nhận ắc-quy, đèn huỳnh quang và thiết bị điện tử
-Sẽ thu gom có thu phí
-Không chấp nhận tủ lạnh

OLM Recycling Services, LLC
1320 N. 4th St., San Jose, CA 95112
408-781-3090
olmrecycling.com

-Chấp nhận chất thải điện tử miễn phí đối với chất thải
khách hàng tự mang đến
-Thu phí đối với lò vi sóng, TV DLP, bóng đèn, ắcquy và máy in

Zanker Material Processing Facility
675 Los Esteros Rd., San Jose, CA 95134
408-263-2384
zankerrecycling.com

-Chấp nhận các thiết bị điện lớn, máy tính, TV
-Vui lòng gọi điện thoại để biết thêm chi tiết

SANTA CLARA
1 (800) GOT-JUNK (còn được gọi là L & R
Hauling, Inc)
1800 Duane Ave.
Santa Clara, CA, 95054
408-292-5865

-Chấp nhận tất cả các thiết bị điện tử và các thiết bị
điện (các vật dụng có freon sẽ bị tính thêm phí)
-Chỉ có dịch vụ thu gom, vui lòng gọi điện thoại để biết về
giá

Danny Ewaste/Recycling
1745 Walsh Ave., Santa Clara, CA 95050
408-492-9033
dannyrecycling.com

-Chấp nhận màn hình, TV, máy tính
-Sẽ mua lại màn hình và CPU

HOPE Services
3100 Alfred St., Santa Clara, CA 95054
408-748-2874
hopeservices.org

-Chấp nhận các thiết bị điện tử
-Có dịch vụ thu gom
-Miễn phí
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CÁC NHÀ TÁI CHẾ/THU GOM CHẤT THẢI ĐIỆN TỬ ĐƯỢC PHÊ
Tên & Thông Tin Liên Hệ
Peninsula Sanitary Service Inc.
339 Bonair Siding, Stanford, CA 94305
650-321-4236
lbre.stanford.edu/pssistanford-recycling

STANFORD

Ghi Chú

-Hầu hết tất cả các loại chất thải điện tử, miễn phí
-Xin hãy gọi điện thoại để biết thêm thông tin
-Sẽ chấp nhận các thiết bị điện từ cư dân Stanford

SUNNYVALE
Bay Counties Waste Services (Smart Station)
301 Carl Rd., Sunnyvale, CA 94089
408 752-8530
sunnyvale.ca.gov/property/recycling/getrid/center.htm

Weird Stuff Inc.
384 W Carribean Dr., Sunnyvale, CA 94089
408-743-5650 x 313
weirdstuff.com

-Chỉ dành cho cư dân Sunnyvale, Mountain View và
Palo Alto
-Không tính phí đối với thiết bị điện tử
-Thu phí thiết bị điện
-Chấp nhận tất cả các loại chất thải điện tử và các thiết
bị điện nhỏ
-Miễn phí
- Chỉ thu gom với mục đích thương mại

