FIGYELEM! SZÁLLÍTÁSI IDŐPONT VÁLTOZÁS!
Tisztelt Lakosság!

Értesítjük a Tisztelt lakosságot, hogy Társaságunk a továbbiakban új alvállalkozóval gyűjti be a hulladékot Pilisszentiván településen. A jövőben a
Zöldbicske Nonprofit Zrt. alkalmazottjai szállítják el a kihelyezett hulladékot. A VERTIKÁL Nonprofit Zrt. a továbbiakban is arra törekszik, hogy
a szolgáltatás minősége a legmagasabb színvonalon működjön és minden esetben zökkenőmentes legyen az elszállítás.
Kérjük a lakosságot, hogy a továbbiakban minden kérdéssel, problémával (lomtalanítás, szállításos probléma, szerződés módosítások ... stb) a
VERTIKÁL Nonprofit Zrt. ügyfélszolgálatát keressék az alábbi elérhetőséget egyikén:
VERTIKÁL Nonprofit Zrt. Központi Ügyfélszolgálat
(8154 Polgárdi, Szabadság u. 26.)
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 7:00 - 16:00;
Kedd: 7:00 - 16:00;
Szerda: 7:00 - 19:00;
Csütörtök: 7:00 - 16:00;
Péntek: 7:00 - 13:00 óráig
Email: ugyfelszolgalat@vertikalzrt.hu
Telefon: 06-22/576-070

Csatolva küldjük az új szelektív szállítási naptárunkat, melyben a javított dátumok félkövérrel és dőlten szerepelnek. Módosított napok 2022.07.01.től lépnek életbe. Kérjük a Lakosság szíves tájékoztatását különböző platformokon. (weboldal, hirdető táblák, facebook)
Együttműködését köszönjük!
Polgárdi, 2022. június 14.
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(A szolgáltató a változtatás jogát fenntartja!)

Szállítási időpont változás 2022.07.01.-től!
A Kommunális hulladékszállítás napja: szerda
Komposztálható hulladékok (gyűjtési napok a mellékelt naptár szerint)
A levágott füvet és egyéb lágyszárú növényeket Társaságunk megfelelő teherbírású, csak is kizárólag a VERTIKÁL emblémával ellátott BIOLÓGIAILAG LEBOMLÓ zsákban (1 db
zsák max. 25 kg), illetve maximum 70 cm hosszú, és 50 cm széles, 0,5 m 3 mennyiségű kötegekben, összekötve szállítja el az ingatlan elől. A nem megfelelő méretű és mennyiségű,
rendezetlenül kihelyezett ágnyesedéket, illetve a más szolgáltatók által értékesített biológiailag lebomló zsákokban kihelyezett Zöldhulladékokat Társaságunk dolgozói nem
fogják elszállítani! Hulladékszállítási szerződéssel rendelkező ingatlanhasználók részére évi 20 db zsákot térítésmentesen biztosít a VERTIKÁL Nonprofit Zrt.
Újrahasznosítható hulladékok gyűjtése
Önnek csak annyit kell tennie, hogy az elszállítás napján reggel 6:00 óráig a megszokott módon (bekötött áttetszőbb zsákban) kihelyezi az ingatlana elé a következő elkülönítetten
gyűjtött anyagokat:
PAPÍR: bármilyen áttetszőbb zsákban,kötegelve Gyűjtési módja: tisztán, laposra hajtogatva
• Kartondoboz, hullámpapír, élelmiszerek- és kozmetikai cikkek tiszta papírdobozai, színes- és fekete- fehér újság, szórólap, prospektus, irodai papír, füzet,
telefonkönyv, Tetra Pak dobozok (tejes, üdítős dobozok).
MŰANYAG- ÉS FÉM: bármilyen áttetszőbb zsákban Gyűjtési módja: kiöblítve, laposra taposva
• Színes- és víztiszta PET jelzésű palack, kupak (pl. üdítős, ásványvizes), kozmetikai és tisztítószerek flakonjai (pl. samponos, öblítős, mosogatószeres)
• Tejfölös, joghurtos, margarinos dobozok
• Reklámszatyor, nylonzacskó, csomagolófólia, fólia (zsugor és strech).
• Öblített alumínium italos dobozok, tiszta alufólia, tisztára mosott konzerves dobozok
A szelektív hulladékok bármilyen áttetszőbb (sárga, kék, lila, zöld, szürke… stb) zsákban kihelyezhetők.

