NAROČILO ODVOZA KOSOVNIH ODPADKOV
PODATKI O NAROČILU
Datum naročila
Datum predvidenega prevzema

PODATKI O NAROČNIKU
Ime in priimek
Ulica in hišna številka
Poštna številka in kraj
Telefon
E-pošta
Številka stranke
Ime in priimek predstavnika stranke
ob prevzemu, njegova tel. št.

PODATKI O ODPADKIH
Količina (v kos)
Oblazinjeno pohištvo:
sedežna garnitura ________
fotelj ________
vzmetnica ________
preproge ________
Leseni predmeti :
miza ________
stol ________
postelja ________
omara ________
okna ________
Kovinski predmeti :
pomivalno korito ________
radiator ________
otroški voziček ________
Gospodinjski aparati :
pralni stroj ________
štedilnik ________
pomivalni stroj ________
mikrovalovna pečica ________
hladilnik ________
zamrzovalnik ________
televizor, sesalec ________
monitor ________
računalnik ________
Športna oprema :
smuči ________
sani ________
jadralna deska ________

trosed ________
dvosed ________
tapison / itison ________
topli pod ________
kuhinjski element ________
komoda ________
regal ________
vrata ________

bojler ________
armature ________
stojalo za perilo ________
sušilni stroj ________
kuhinjska napa ________
mešalnik ________
likalnik ________
opekač ________
sesalec ________
radio ________
tiskalnik ________
VHS, CD predvajalnik ________
kovček ________
kolo ________

Vrtna oprema :
miza ________
stol ________
senčnik ________
otroška igrala ________
bazen ________
Sanitarna oprema :
umivalnik ________
wc školjka ________
kopalna kad ________

ležalnik ________
gugalnica / gugalnik ________
vrtno orodje ________
kosilnica ________
wc kotliček ________
bide ________
tuš kad in kabina ________

drugo (opišite)

Opombe :

Datum odvoza

Podpis naročnika

Prevzemnik odpadkov
Komunala Radgona d.o.o.

Ime in priimek osebe ob prevzemu

Podpis prevzemnika odpadkov

Podpis osebe ob prevzemu

Vsako gospodinjstvo, ki je vključeno v odvoz mešanih komunalnih odpadkov, ima pravico do
brezplačnega odvoza do 2m3 kosovnih odpadkov na leto. Če je količina večja od 2m3 oz. gre za več
odvozov letno, se le-to zaračuna v skladu z veljavnim cenikom podjetja.
Izpolnjen obrazec nam pošljite po pošti na sedež našega podjetja: Komunala Radgona d.o.o.,
Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona; po faxu 02 564 48 08 ali po elektronski pošti:
odpadki@komunala-radgona.si ali info@komunala-radgona.si
Po prejemu naročilnice bomo najkasneje v roku 30 koledarskih dni izvedli odvoz naročenih kosovnih
odpadkov. O odvozu vas bomo pisno ali telefonsko obvestili najpozneje 3 dni pred samim odvozom.
Ob odvozu je obvezna prisotnost predstavnika naročnika.

SOGLASJE NAROČNIKA: V skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov s podpisom tega dokumenta dovoljujem in soglašam, da
se zgoraj navedeni osebni podatki uporabljajo v zbirki podatkov, ki jo vzpostavi, vodi in vzdržuje Komunala Radgona d.o.o. in da jih le-ta
sme posredovati občini na njeno zahtevo. Hkrati izjavljam, da so navedeni podatki pravilni in popolnoma resnični ter se obvezujem, da bom
v roku 10 delovnih dni od nastale spremembe, pisno sporočil-a vsako spremembo navedenih podatkov.

