TSM VEĽKÝ MEDER, s r. o.
Nezábudková 1671/1, 932 01 Veľký Meder
Föld, hulladék, építkezési törmelék, kavics, egyéb ömlesztett áru szállítását vállajuk
5 és 7 m3-es konténerekkel.
Árajánlatért keressen bennünket!
Rendszeres megbízásnál kedvezmény lehetséges

Hulladékszállítás esetén a hulladéktelepen való elhelyezés díját a megrendelő külön, az
átvevő telep aktuális árjegyzéke alapján fizeti, azt a feltüntetett ár nem tartalmazza.
A konténerbe építkezési törmeléket (külön beton és külön tégla, cserép, malter
törmelék), vegyes hulladékot, vagy lomhulladékot (nagyméretű hulladékot – bútor,
szekrények stb.) lehet rakni. A szeméttelepen elhelyezett hulladékról igazolást adunk. Az
ár a konténer 3 napos bérleti díját is tartalmazza.
Ha konténert rendel, mérlegelje a következő szempontokat:
- ha közterületen kell elhelyezni a konténert, akkor gondoskodjon megfelelő
parkolóhelyről, hogy a teherautó le, és fel tudja venni a konténert
- ha a saját telkére kell lerakni a konténert, akkor arra mindenképpen érdemes
figyelni, hogy a szállító jármű beférjen a kapun. Nem árt előtte megtervezni, hogy a
telken belül hova kell rakni pontosan a konténert, hogy minél közelebb legyen a
törmelékhez, hogy ne kelljen sokat cipekedni. A lerakásnál, ne legyen útban faág,
légvezeték.
- a szóródni képes anyagokat a konténer aljába pakolja, hogy szállításkor, ha védőháló
is kerül rá, ne szennyezze a környezetet
Konténer rendelés:
TSM Nagymegyer Kft.
Nefelejcs u. 1671/1
932 01 Nagymegyer
Tel: 031/555 30 58
Mobil: 0917/527 174
e-mail: karol.varga@velkymeder.sk
Telefón
031/555 30 58
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karol.varga@velkymeder.sk
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TSM VEĽKÝ MEDER, s r. o.
Nezábudková 1671/1, 932 01 Veľký Meder
Ponúkame kontajnerový odvoz zeminy, odpadov, stavebnej sute, štrku a iného
sypaného tovaru 5 a 7 m3 kontajnermi.
Na základe žiadosti Vám pošleme cenovú ponuku
V prípade pravidelnej objednávky možnosť zľavy

V prípade prepravy odpadov cenu za uloženie na skládke hradí objednávateľ podľa
aktuálneho cenníka skládky, túto vyššie uvedená cena neobsahuje. Do kontajnerov
možno dávať stavebný odpad (zvlášť betón a zvlášť tehly, škridle, omietku), zmiešaný
odpad, veľkoobjemový odpad (nábytok atď). O uložení odpadu na skládke dáme
potvrdenie. V cene je zahrnutý prenájom kontajnera na 3 dni.
Ak objednávate kontajner, zvážte si nasledovné:
- v prípade uloženia kontajnera na verejnom priestranstve, musíte zabezpečiť
dostatočne veľký priestor na spúšťanie a zdvíhanie kontajnera
- v prípade uloženia kontajnera vo dvore, v prvom rade treba zistiť, či auto prejde cez
bránu. Je dobré dopredu naplánovať miesto uloženia kontajnera, čo najbližšie
k odpadu a aby manipuláciu s kontajnerov nesťažovali konáre alebo vzdušné
elektrické vedenia
- ľahký materiál dávajte na spodok kontajnera, aby pri preprave (aj keď sa naň dáva
ochranná sieť) neznečisťoval životné prostredie
Objednanie kontajnerov:
TSM Veľký Meder, sro.
Nezábudková 1671/1
932 01 Veľký Meder
Tel: 031/555 30 58
0917/527 174
e-mail: karol.varga@velkymeder.sk
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