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KONTÉNER MEGRENDELŐ
Alulírott ………………………………………………………………………………… (név)*
………...…………………………………………………………… (cégképviselő/ügyintéző)*
……………………………………………………………………..…………. (szül. hely, idő)*
……………………………………………………………………..…………….. (anyja neve)*
………………………………………………………………..…………….. (számlázási cím)*
………………………………………………………………..……………………. (adószám)*
……………………………………………………………..…………………. (telefonszám)**
megrendelek …… db 3

/5

m3-es (X-szel jelölje) konténert a PEVIK Nonprofit Kft.-től.

kommunális (EWC 200301)

lom (EWC 200307)

zöld hulladék (EWC 200201)

kevert építési-bontási (EWC
170904)

beton, tégla, cserép és
kerámia (EWC 170107)

föld és kövek (170504)

Egyéb (leírás, EWC-kód):
(konténerbe kerülő hulladéktípus aláhúzandó, csak egyfajta hulladéktípus rakható a konténerbe)

A konténert kérem kihelyezni …….………….. év ..….………….… hó ….….………….. nap
……………………………….. (település) ……….…………….………. (utca) ………. (hsz.)
A konténert kérem elszállítani ……….. év ..….…….… hó ……….. nap / határozatlan idő
Megfelelő rész aláhúzandó:
Fizetés módja:
átutalás

csekk

készpénz

Kijelentem, hogy a fenti megrendelésemet aláírásommal ezúton írásban is megerősítem. Kijelentem, hogy a
vállalkozó díjszabását – mely szállítási, ártalmatlanítási, valamint konténer bérleti díjból (nettó 500 Ft/nap)
áll – megismertem, azt magamra nézve kötelezőnek fogadom el, a teljesítés után kiállított számlát annak
esedékességekor megfizetem. Késedelmes fizetés esetén köteles vagyok a mindenkori jegybanki alapkamat
kétszeresét, mint késedelmi kamatot is megfizetni. Jelen megrendelőlap aláírásával felelősséget vállalok a
konténer rendeltetésszerű használatáért. Tudomásul veszem, hogy a megrendelő lap elküldése szerződéskötésnek
minősül, továbbá, hogy a konténernek a távollétemben történő elszállítása is a szolgáltatás teljesítését
eredményezi. A konténerben veszélyes hulladék (pl. pala, kátránypapír, festékes doboz) nem helyezhető el!
A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a konténerbe csak egy fajta hulladéktípus rakható, más hulladékkal nem
keveredhet, ellenkező esetben annak többlet szállítási és kezelési költségét a szolgáltató jogosult a számlájában
érvényesíteni. A hulladék típusát az átvételi helyen határozzák meg, ha ez eltér a Megrendelő által megjelölttől,
az ebből származó többlet ártalmatlanítási díjat Megrendelő kiegyenlíti.

Kelt: …………………………………., ………. év ………. hó ……….. nap
………………………….
megrendelő aláírása
*Ezen adatok megadása a Ht. 38. §. (3) bek. szerint kötelező.
**Ezen adatok megadása nem kötelező, rögzítéskor az a célunk, hogy abban az esetben, ha az elbíráshoz nincs elegendő információnk rövid
úton, egyszerűen, gyorsan megkeressük Önt.

A megrendelőlapot elküldheti postai úton, személyesen az ügyfélszolgálaton adhatja le, vagy
e-mailen: info@pevik.hu címre továbbíthatja.

