PALACSERE
PROGRAM
A CREATON veszélyes
hulladék elszállítási
programja

Útmutató lépésről lépésre...

1. CREATON kerámia vagy beton tetőfedő anyag
kiválasztása
A kedvezményes díjú
szolgáltatás igénybevételének
feltétele, hogy a CREATON
South-East Europe Kft. által
gyártott, illetve forgalmazott
kerámia vagy beton tetőfedő
anyag kerüljön beépítésre.

3. Veszélyes hulladék elszállításának megrendelése a
Design Kft.-től
A szolgáltatás megrendelése a
CREATON weboldalán keresztül is
elérhető (www.creaton.hu), vagy
közvetlenül a
www.designkft.hu/megrendeles linken
keresztül is történhet.
A Szállítási Megrendelőt kitöltve és
aláírva a megrendeles@designkft.hu email
címre kell visszaküldeni.

5. Bontott anyag elhelyezése
A bontott tetőfedő anyagot (azbeszt
tartalmú síkpala és bitumen zsindely)
raklapra helyezett big-bag zsákokban kell
elhelyezni.
Amennyiben a bontott tetőfedő anyag
azbeszt tartalmú hullámpala, vagy
bitumen hullámlemez, közvetlenül a
raklapra kell helyezni és körbefóliázni (magassága nem
haladhatja meg a raklap magasságától számított 40cm-t).
A szállításhoz szükséges raklapot a megrendelőnek kell
biztosítania.

7. Időpont egyeztetés
Az előleg beérkezését követően a
Design Kft. munkatársa felveszi
Önnel a kapcsolatot.
Szállítási időpont egyeztetésére
az előleg beérkezését követően,
a hulladék elszállítására pedig a
díjbekérő kiegyenlítését követő 11 munkanapon belül, előre
egyeztetett időpontban van lehetőség.

Általános Részvételi Feltételek
További részletek és információk: www.designkft.hu

2. A tetőfedő anyag és big-bag zsák megrendelése a
kereskedőnél
Amennyiben a bontásra kerülő
tetőfedő anyag azbeszt tartalmú
síkpala, illetve bitumen zsindely,
a kiválasztott tetőfedő anyaggal
egyidejűleg a big-bag zsákokat is
szükséges megrendelni a
CREATON márkakereskedőnél.
(Amennyiben a bontott anyag egészben lévő azbeszt
tartalmú hullámpala, vagy bitumen hullámlemez, a
zsákokat nem kell megrendelni.)

4. Kiszállítás
A megrendelt tetővel
négyzetméter arányos
mennyiségű big-bag zsák
kiszállításra kerül az előzetesen
megadott címre.
(Amennyiben a tetőfedő anyag
kiszállítását megelőzően
szüksége lenne a zsákokra,
kérjük, hogy érdeklődjön
kereskedő partnerünknél!)

6. Díjbekérő, előleg fizetés, előleg számla
A Szállítási Megrendelő
beérkezését követően a Design Kft.
megküldi a díjbekérőt, mely a
becsült hulladékmennyiség (kg)
50%-a.
Az előleg számlát a banki átutalást
követő 3 munkanapon belül
megküldi a Design Kft. a megrendelő
részére.

8. Veszélyes hulladék elszállítása, végszámla és „Sz”
kísérőjegy
Az elszállítást követően a
Design Kft. telephelyén
megtörténik a veszélyes
hulladék mennyiségének
pontos mérése, melynek
megfelelően kiállítják a
végszámlát.
A számlát banki átutalással 15
napon belül kell kiegyenlíteni.
A Design Kft. megküldi a veszélyes hulladék
kezelését igazoló „Sz” kísérőjegyet, melyet a
jogszabálynak megfelelően minimum10 évig
meg kell őrizni.

