2015 év

A települési szilárd hulladék eseti szállítási díjainak árlistája
Városon belüli szállítás
Lakossági szállítás városon belül
Nagy konténer esetén /max. 5 m3-ig, mely 3 nap átmeneti tárolási díjat tartalmaz/:
-

Kevert építési, bontási hulladék
(beton, tégla, cserép és egyéb
kerámia frakciók keveréke,
föld, fa és egyéb anyagok
nélkül)

18.600 Ft (ÁFÁ-val)

-

Fa bontási hulladék

18.600 Ft (ÁFÁ-val)

-

Kerti, parki zöldhulladék (temető)

18.600 Ft (ÁFÁ-val)

-

Talaj, kő max. 10% kőtartalommal 17.000 Ft (ÁFÁ-val)

-

Társított anyagokból származó
hulladék (ruhanemű, textília)

-

21.700 Ft (ÁFÁ-val)

Kevert építési, bontási hulladék
36.700 Ft (ÁFÁ-val)
(földdel, fával és egyéb anyagokkal
szennyezett)
Vegyes települési hulladék
32.300 Ft (ÁFÁ-val)

Kis konténer esetén /max. 3 m3-ig, mely 3 nap átmeneti tárolási díjat tartalmaz/:
-

Kevert építési, bontási hulladék
(beton, tégla, cserép és egyéb
kerámia frakciók keveréke,
föld, fa és egyéb anyagok
nélkül)

13.900 Ft (ÁFÁ-val)

-

Fa bontási hulladék

13.900 Ft (ÁFÁ-val)

-

Kerti, parki zöldhulladék (temető)

13.900 Ft (ÁFÁ-val)

-

Talaj, kő max. 10% kőtartalommal 12.600 Ft (ÁFÁ-val)

-

Társított anyagokból származó
hulladék (ruhanemű, textília)

15.500 Ft (ÁFÁ-val)

-

Kevert építési, bontási hulladék
24.500 Ft (ÁFÁ-val)
(földdel, fával és egyéb anyagokkal
szennyezett)

-

vegyes települési hulladék

21.900 Ft (ÁFÁ-val)

A három napot meghaladó igénybevétel esetén átmeneti tárolási díjként
1.000 Ft/ nap + ÁFA számolandó.

Felár számolható max. 40%-ig az alábbi esetekben:
- Sürgősség esetén: 1 napon belül + 10%, 1 napon belül többször +20%.
- Rossz útviszonyok esetén: +20%
- Időigényesség esetén: vontatás, átrakás +20%
- Egyéb esetén: megállapodás szerint, de max. 40 %
Hulladékgyűjtő zsák 80 l 233 Ft/db ÁFÁ-val (2,913 Ft/l) rezsicsökkentéssel
számolt díj
Közületi szállítás városon belül:
Nagy konténer esetén /max. 5 m3-ig vagy 5 t-ig, mely 3 nap átmeneti tárolási díjat tartalmaz/:
-

Kevert építési, bontási hulladék
(beton, tégla, cserép és egyéb
kerámia frakciók keveréke,
föld, fa és egyéb anyagok
nélkül)

22.000 Ft + ÁFA

-

Fa bontási hulladék

22.000 Ft + ÁFA

-

Kerti, parki zöldhulladék (temető)

22.000 Ft + ÁFA

-

Talaj, kő max. 10% kőtartalommal 20.600 Ft + ÁFA
Társított anyagokból származó
hulladék (ruhanemű, textília)
28.300 Ft + ÁFA

-

Kevert építési, bontási hulladék
47.600 Ft + ÁFA
(földdel, fával és egyéb anyagokkal
szennyezett)

-

Vegyes települési hulladék

39.200 Ft + ÁFA

Kis konténer esetén /max. 3 m3-ig vagy 3 t-ig, mely 3 nap átmeneti tárolási díjat tartalmaz/:
-

Kevert építési, bontási hulladék
(beton, tégla, cserép és egyéb
kerámia frakciók keveréke,
föld, fa és egyéb anyagok
nélkül)

16.500 Ft + ÁFA

-

Fa bontási hulladék

16.500 Ft + ÁFA

-

Kerti, parki zöldhulladék (temető)

16.500 Ft + ÁFA

-

Talaj, kő max. 10% kőtartalommal 15.500 Ft + ÁFA

-

Társított anyagokból származó
hulladék (ruhanemű, textília)

20.200 Ft + ÁFA

-

Kevert építési, bontási hulladék
31.900 Ft + ÁFA
(földdel, fával és egyéb anyagokkal
szennyezett)

-

Vegyes települési hulladék

26.800 Ft + ÁFA

A három napot meghaladó igénybevétel esetén átmeneti tárolási díjként 1.000 Ft/nap + ÁFA
számítandó
Hulladékgyűjtő zsák 80 l

450 Ft/db ÁFÁ-val

(5,625 Ft/l)

Városon kívüli szállítás esetén felár számítható max. 40%-ig a távolság függvényében.
Konténermosás 770, 1100 literes
120 literes kuka mosás
240 literes kuka mosás
Telephelyen műanyag kuka hegesztés

2.380 Ft/db+ÁFA
1.090 Ft/db+ÁFA
1.400 Ft/db+ÁFA
1.350 Ft/db+ÁFA

