PEVIK Kft. 3250 Pétervására, Tisztisor út 29. tel.: +36/ 368445, fax: (36) 368634, www.pevik.hu

HÁZHOZ MENŐ LOMTALANÍTÁS 2014.
Parád

TELEPÜLÉSEN
Csak az veheti igénybe, akinek nincs díjhátraléka!
Értesítjük Önt, hogy a heti szállításon túl a kukájába nem férő (háztartási berendezési, felszerelési tárgyak,
eszközök és anyagok) nagy darabos lomokért a meghirdetett napok egyikén ‐ egyeztetésünk alapján ‐ házhoz
megyünk. Évente 1 alkalommal 1 m3 (kb. 8 kuka)szállítási térfogatig ingyenesen! Társasházak esetében a
társasház közös képviselőjével egyeztetett időpontban végezzük el a begyűjtést. Fizetős lomtalanítás máskor
is megrendelhető, ennek díja: 5800 Ft + Áfa/ köbméter.
Kérjük, hogy a lomhulladék közé ne kerüljön kommunális hulladék, építési törmelék, gumiabroncs,
zöldhulladék, veszélyes anyagokat tartalmazó hulladékok ( pl.: festékek, olajok, akkumulátorok, vegyszerek,
üvegek).

Először: jelentse be igényét:
Másodszor: igényét juttassa el hozzánk
a megadott lehetőségek szerint!

‐ Kitöltött regisztrációs lap
‐ Email: info@pevik.hu
‐ Telefon: 06‐36‐368‐445, Fax: 06‐36‐368‐634

Ha ezt a lapot tölti ki, akkor dobja be a helyi
Önkormányzatnál a GYŰJTŐLÁDÁBA!

‐ Online: www.pevik.hu‐lomtalanítás regisztárció

LOMTALANÍTÁS REGISZTRÁCIÓS ADATLAP
Lomtalanítás időpontjai

Leadási határidő: 2014.07.25
Parád

"A":

A lomhulladékról fotóleltár készül!

"C"

"B":

2014.07.29

2014.07.30

Fizetős
Időpont: 2014. …………………………………………
Amennyiben díjhátraléka lenne, hívja a 36/368‐445
A regisztrációs lapon a a csillaggal jelölt mezők
számot, vagy kérjen visszahívást!
kitöltése kötelező!
A számláján található ügyfélkód:*________________________

Egyeztetés telefonszámom.:*06____________________

Név:*:_____________________________________________________

Email:_____________________________________________

Parád

Hulladék mennyisége kb: _______db kukában fér

Utca, hsz.::*_______________________________________________
Jellemző összetétele, anyaga(i) (bútor, ruha… stb.):

(8 kukáig, ami kb. 1 m3 ‐ ingyenes!)
Többlet hulladék kb. ……….. m3
Az elszállítás díja: 5.800 Ft + Áfa/ köbméter.

Kérem jegyezzenek elő a:
Kelt.:*2014. ____________________________________

időpontra! ("A" "B")

Aláírás:*________________________________________

Üzenet a szolgáltatónak:
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