Telefon: 02 526 84 53

NAROČILO ODVOZA KOSOVNIH ODPADKOV IZ INDIVIDUALNIH STANOVANJSKIH HIŠ
Šifra odjemnega mesta*:
Naslov*:
Telefon*:
Datum naročila*:

Ime in priimek*:
E-naslov:
Opombe:

*polja, ki morajo biti obvezno izpolnjena
Vsako gospodinjstvo, ki je vključeno v odvoz mešanih komunalnih odpadkov, ima pravico do brezplačnega odvoza do 2 m3
kosovnih odpadkov. Če je količina večja od 2 m3 oz. gre za več odvozov letno kot to določa občinski odlok, vam storitev
zaračunamo v skladu z veljavnim cenikom podjetja.

Kosovni odpadki za odvoz (ustrezno izberite oziroma označite količino odpadkov):
Količina odpadkov do največ 2 m3 (npr. kup odpadkov velikosti: 1 m širine x 2 m dolžine x 1 m višine = 2 m3)
Količina odpadkov večja od 2 m3 (količina nad 2 m3 se zaračuna v skladu z veljavnim cenikom podjetja)
Naročena količina odpadkov mora ustrezati količini odpadkov ob prevzemu!
Med kosovne odpadke lahko oddate (ODPADKE, KI JIH IMATE ZA ODDATI, PODČRTAJTE!):

-

Pohištvo (leseno pohištvo (omare, komode…), oblazinjeno pohištvo (kavč, fotelj…), stavbno pohištvo (okna,
vrata…))
Sanitarno opremo (umivalnik, wc školjka, bide, kopalna kad, tuš kad, tuš kabina…)
Kovinske predmete (pomivalno korito, radiator, stojalo za perilo, karnisa, otroški voziček, okovje, nosilci…)
Električne in elektronske naprave (pralni stroj, pomivalni stroj, štedilnik, sesalnik, likalnik, brivski aparat, telefon,
računalnik, vrtalnik, radijski sprejemnik, velike hladilne naprave, hladilnik, zamrzovalnik, klimatska naprava,
oprema za zračenje, televizorji, monitorji, svetila…)

-

Rabljena oblačila (uporabna in čista), hišni tekstil (posteljnina, prevleke, prti..), obutev, pasove, torbice…
Ostale kosovne odpadke (vzmetnice, vrtna oprema, igrače, športni rekviziti…)

-

MED KOSOVNE ODPADKE NE SODIJO:
-

Gradbeni odpadki (opeka, beton, keramične ploščice…) vključno z azbestno kritino
Nevarni in posebni odpadki (embalaža od barv, lakov, odpadnega olja…)
Odpadne gume (avtomobilske, traktorske, tovorne…)
Biorazgradljivi odpadki…

Izpolnjen obrazec nam pošljite po pošti na sedež našega podjetja, na elektronski naslov ali po faksu.
Saubermacher - Komunala Murska Sobota d.o.o.
Noršinska ulica 12, 9000 Murska Sobota
Faks: 02/526 84 41; E: info@saubermacher-komunala.si

Podpis naročnika: _____________________________

Po prejemu naročilnice bomo najpozneje v roku 14 koledarskih dni izvedli odvoz naročenih kosovnih odpadkov. O odvozu vas
bomo pisno ali telefonsko obvestili najpozneje 3 dni pred odvozom. Ob odvozu je obvezna prisotnost predstavnika naročnika.
Datum odvoza: __________________
Podpis prevzemnika odpadkov: ______________

Ime in priimek osebe prisotne ob odvozu: _________________________
Podpis osebe prisotne ob odvozu: ____________________

SOGLASJE NAROČNIKA: Podpisani soglašam, da izvajalec uporabi mojo telefonsko številko in moj elektronski naslov za namen lažje komunikacije in
učinkovite izvedbe naročene storitve odvoza kosovnih odpadkov. Hkrati izjavljam, da so navedeni podatki pravilni in resnični. Seznanjen sem, da lahko
svojo privolitev kadarkoli pisno prekličem, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi podane privolitve izvajala do preklica
le-te. Podjetje v zvezi z obdelavo osebnih podatkov na podlagi tega obrazca zagotavlja varstvo osebnih podatkov v skladu s predpisi. Podrobne
informacije o mojih pravicah in druge pomembne informacije o obdelavi osebnih podatkov so objavljene na spletni strani https://www.saubermacherkomunala.si/informacije-o-obdelavi-osebnih-podatkov in v sprejemni pisarni podjetja.

