NAROČILO ODVOZA KOSOVNIH ODPADKOV
PODATKI O NAROČNIKU
Datum naročila:

Šifra stranke:

Ime in priimek:
Ulica in hišna številka:
Poštna številka in kraj:
Telefon:

E-pošta:

PODATKI O ODPADKIH (označite kosovni odpadek in vpišite število)

Št.kos

Oblazinjeno pohištvo (sedežne garniture, trosedi, dvosedi…):
Vzmetnice, preproge:
Leseno pohištvo (mize, stoli, postelje, ležišča, omare, kuhinjski elementi, vrata, okna):
Sanitarna oprema (umivalniki, wc školjke, bideji, kopalne kadi, tuš kadi, tuš kabine):
Kovinski predmeti (pomivalna korita, radiatorji, bojlerji, armature, vozički, okovje):
Gospodinjski aparati (pralni stroji, štedilniki, pomivalni stroji, sušilni stroji, nape):
Hladilno zamrzovalni aparati (hladilniki, zamrzovalniki, klimatske naprave):
Odpadna električna in elektronska oprema (TV, monitorji, računalniki, radijski sprejem.):
Športna oprema (smuči, sani, kolesa, tekaške steze, jadralne deske):
Svetila, senčila:
Ostali kosovni odpadki (vrtna oprema, igrala, bazeni, kosilnice, ležalniki, vrtno orodje):
Drugo (vpišite):
Datum odvoza:

Podpis naročnika:

Ime in priimek osebe prisotne ob odvozu in podpis:

Podpis prevzemnika odpadkov:

Vsako gospodinjstvo, ki je vključeno v odvoz mešanih komunalnih odpadkov, ima pravico do
brezplačnega odvoza do 3m3 kosovnih odpadkov na leto.
Po prejemu naročilnice, bomo najkasneje v roku 30 koledarskih dni izvedli naročeni odvoz
kosovnih odpadkov. O datumu odvoza vas bomo obvestili najpozneje 3 dni pred samim
odvozom.
Izpolnjen in podpisan obrazec oddajte na sedežu podjetja ali pošljite po pošti na naslov 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
Za vse dodatne informacije smo dosegljivi na tel. številkah 02 564 48 06 ali 02 564 48 11 in na enaslovu odpadki@komunala-radgona.si ali info@komunala-radgona.si.
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 leta 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.

