TÁJÉKOZTATÓ A DESIGN KFT. TETŐCSERE PROGRAMHOZ KAPCSOLÓDÓ
HULLADÉK GYŰJTÉSI SZOLGÁLTATÁSÁRÓL
Tisztelt leendő Partnerünk!
Jelen tájékoztatóval szeretnénk megismertetni, milyen módon tudja igénybe venni társaságunk hulladék-begyűjtési és
kezelési szolgáltatását. Nincs más dolga, mint az alábbi pontok mentén haladva a következőket tenni:
1.

Zsák igénylése: Becsülje meg kb. milyen tömegű hulladéka (kg) fog keletkezni és szerezze be a csomagoláshoz
szükséges mennyiségű big-bag zsákot. Egy zsákba legfeljebb 1000 kg hulladékot lehet elhelyezni. Hullámpala
hulladék esetében raklapra és zsugorfóliára lesz szüksége. Kérdés esetén keresse a cégünk munkatársát vagy a
tetőgyártó/forgalmazó cég kapcsolattartóját! A zsákokat kecskeméti vagy kerepesi telephelyeinken is be tudja
szerezni: http://designkft.hu/kapcsolat/

2.

A hulladék elhelyezése: A zsákokat rakodás előtt tegye raklapra! A hulladékká vált tetőelemeket helyezze a
zsákba, úgy, hogy minél több férjen bele, ügyelve arra, hogy az elemek ne szakíthassák ki a zsákot. Kérjük, hogy
kizárólag a beszerzett UN minősített zsákokat használja, mivel csakis ezzel tudjuk az ADR szerinti szállítást
teljesíteni! Amennyiben hullámpala hulladékkal rendelkezik, azokat helyezze egymásra, tegye raklapra és fóliázza
le! A raklapokat minden esetben a tehergépkocsi számára könnyen megközelíthető, szilárd burkolattal rendelkező
helyre tegye!

3.

Megrendelés megküldése: Töltse le a megrendelőlapot az alábbi helyről: www.designkft.hu/megrendeles A
megrendelőlapot értelemszerűen a saját illetve a hulladék minőségi és mennyiségi adataival ki kell tölteni, a nem
kívánatos részt ki kell húzni. Küldje el a hiánytalanul kitöltött megrendelőlapot az info@desigkft.hu email címre,
vagy a +36 76 483 197 fax számra.

4.

Előleg megküldése: A megrendelő lap beérkezését követően díjbekérőt küldünk az Ön által megadott email (vagy
postai) címre a becsült szolgáltatási díj 50%-ának összegében. Kérjük, banki átutalással küldje meg a díjbekérő
bruttó összegét a díjbekérőn szereplő bankszámlaszámra, melynek beérkezése után 3 munkanapon belül kiállítjuk
és megküldjük Önnek az előleg számlát.

5.

Időpont egyeztetés: Az előleg összegének jóváírásától számított, szerződésben v. árajánlatban vállalt teljesítési
határidőn belül, az Ön által megrendelőn megadott e-mail címen vagy telefonszámon cégünk munkatársai
keresni fogják a szállítás pontos időpontjának egyeztetése céljából. Kérjük, a leegyeztetett szállítási napon
mindenképpen biztosítsa munkatársunk számára a hulladék elszállítását, a szállítási lapok aláírása miatt a hulladék
tulajdonos személyes jelenléte szükséges. A szállítást legkésőbb előző nap 12 óráig lehet lemondani.

6.

Fizetés: A szállítás teljesítése után postán fogja megkapni a hulladék kezelést igazoló Sz lapot – a mért hiteles
súllyal - valamint a végszámlát, melyet 8 napon belül kell banki utalással teljesítenie a számlán szereplő
bankszámlaszámra. Fontos: a hulladék végleges ún. átvett tömegének mérése a jogszabályi előírások miatt
minden esetben a kezelő telephelyén lévő hitelesített mérlegen történik! A mérlegelésnél a partner jelen lehet
vagy az elszállítást követően két munkanapon belül érdeklődhet az elszállított hulladék pontos súlyáról. A
szolgáltatásra vonatkozó további információkért, kérjük, tekintse meg szerződéses feltételeinket:
www.designkft.hu/aszf.pdf

A szolgáltatás díjával és egyéb kérdéseivel kapcsolatban érdeklődjön a tetőgyártó/forgalmazó partnerénél vagy cégünk
munkatársainál:




Puskás Júlia, tel: +36 30 399 2712, e-mail: puskasjulia@designkft.hu (egyéni ajánlat)
Perjésiné Golovics Tünde, tel: +36 30 645 9091, e-mail: golovicstunde@designkft.hu (tetőforgalmazói
csereprogram)
Juhász Henriett, tel: +36 30 415 5074, e-mail: juhaszhenriett@designkft.hu (szállítás).

Köszönjük, hogy Ön is óvja környezete egészségét, bízunk benne, hogy rövidesen partnereink között üdvözölhetjük!
Üdvözlettel: Design Kft.

