Konténer megrendelő
Alulírott
Név: ……………………………………………………………………………………………..
Elérhetőség: ……………………………………………………………………………………..
Számlázási cím, adószám……………………………………………………………………….
mint megrendelő, megrendeli,

Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási Nonprofit Kft.
7700 Mohács, Szabadság utca 17.
Adószám:11004242-2-02
Tel.: 06-69/311-474
mint szolgáltató, kihelyezi és elszállítja az alábbiakban részletezett konténert.

Konténer mérete:

3 m3

5 m3

7 m3

Konténer kihelyezés időpontja: ……………………………………………………………..
Konténer kihelyezés címe: ………………………………………………………………….
Konténer elszállításának időpontja: …………………………………………………………
A fizetés átutalással, vagy cégünk székhelyén illetve ügyfélszolgálati irodájában (7700 Mohács, Dózsa
Gy. u. 31.), a számla bemutatása után készpénzzel történhet.
Szállítási körzet:
Szállítási díjtáblázat:
3 m3 konténer esetén
5 m3 konténer esetén
7 m3 konténer esetén

Mohács
Nettó
4.330,5.118,5.905,-

Mohács külső
Bruttó
5.500,6.500,7.500,-

Nettó
9.448,10.236,11.023,-

Bruttó
12.000,13.000,14.000,-

2 munkanapot meghaladó kihelyezés esetén: 3 m3: 1.968,- 5m3: 2.755,- 7 m3: 3.543,- / nap + áfa

Inert hulladék elhelyezési díja:
Szennyeződésmentes építési törmelék elhelyezése:
Egyéb hulladékkal kevert építési törmelék elhelyezése:
Tiszta beton törmelék:
Hasznosítható egyéb:

Nettó
9.63 Ft / KG
10.88 Ft / KG
3.63 Ft / KG
5 Ft / KG

Bruttó
12.23 Ft / KG
13.82 Ft / KG
4.61 Ft / KG
6.35 Ft / KG

A Mohács külső (Lánycsók, Kölked, Szőlőhegy, MOFA telep, Újmohács) területeitől távolabb eső
településekre való konténer megrendelés esetén, egyéni árajánlatot adunk.
Szolgáltató vevőt tájékoztatta a vonatkozó díjszabásról. Amennyiben az ürítés során megállapítható, hogy a
konténerben, egyéb hulladékkal kevert építési törmelékre irányadó díjat köteles megfizetni. Megrendelő a
teljesítést követően kiállított számlát, annak mindenkori esedékességekor köteles megfizetni. Késedelmes fizetés
esetén szolgáltató a mindenkori jegybanki alapkamattal megegyező mértékű késedelmi kamat felszámítására
jogosult. Mohács közigazgatási területén kívüli megrendelés esetén szolgáltató a bérleti díjon felül, szállítási
költség felszámítására jogosult. Megrendelő a fenti tájékoztatást megértette, és tudomásul vette, az abban
foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Adataim megadásával kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy
személyes adataimat a Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási Nonprofit Kft kezelje konténer
megrendeléshez. Az adatszolgáltatás és a hozzájárulás önkéntes és a megfelelő tájékoztatás birtokában történt.

Kelt: ………………….. , 2020. ……………… hónap ……nap

………………………………
Megrendelő aláírása

