OBJEDNÁVKA BEZPLATNÉHO ODBERU OPOTREBOVANÝCH PNEUMATÍK PRE MESTÁ
A OBCE

Objednávku prosíme zaslať na adresu: pneumatiky@avesk.sk
OBJEDNÁVATEĽ:

ODBERATEĽ:

Obec / Mesto:
Bukovec

obchodné meno:

sídlo:
Bukovec 83, 044 20 Malá Ida

sídlo:

IČO: 00324027

IČO:

IČ DPH:

36 357 065

SK2020183515

AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.

Osvetová 24, 821 05 Bratislava

Zastúpený:
Ing. Anton Vyšnický
tel. kontakt: 0907 590 056

Týmto záväzne objednávame odber:
Orientačná hmotnosť pneumatík:

850

opotrebovaných pneumatík
katalógové číslo odpadu: 16 01 03 – opotrebované pneumatiky

Poznámka pre určenie orientačnej hmotnosti pneumatík: 1ks osobná pneumatika = 7,5kg, 1ks nákladná pneumatika = 62kg

Miesto odberu pneumatík:
uveďte presnú adresu: Obecný úrad Bukovec, Bukovec 83, 044 20 Malá Ida
tel. kontakt: 055 685 32 32, 0907 590 056
Vyššie uvedená hmotnosť pneumatík je iba východisková, záväzná hmotnosť sa zistí vážením v prevádzkarni odberateľa.
Objednávateľ sa zaväzuje najneskôr do 10 dní od obdŕžania informácie od odberateľa o presnej hmotnosti odobratých pneumatík, zaslať poštou
na adresu odberateľa potvrdenie o ich odbere z mesta a obce (špecifikácia odberného miesta, množstva a času odberu) podpísané štatutárnym
orgánom mesta alebo obce. Potvrdenie musí byť podpísaná štatutárnym orgánom (nie inou oprávnenou osobou), inak sa považuje za neplatné.
V prípade nedodržania tejto podmienky bude odberateľovi odber pneumatík spoplatnený. Tlačivo potvrdenia je uvedené ako príloha tejto objednávky.
Objednávateľ vyplňuje iba údaje v hrubo orámovaných častiach. Nesprávne vyplnená alebo neoprávnene upravená objednávka nevyvolá
žiadne právne ani iné účinky.
Neoddeliteľnou súčasťou tejto objednávky sú všeobecné zmluvné podmienky bezplatného odberu opotrebovaných pneumatík, ktoré sa nachádzajú na druhej strane tejto listiny. Objednávateľ podpisom objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s ich znením a súhlasí, aby sa stali súčasťou
zmluvy o jednorazovom bezplatnom odbere pneumatík.
Miesto a dátum vystavenia objednávky:

Pečiatka a podpis objednávateľa:

V Bukovci, dňa: 26.05.2015
Vyplňuje sa pri odbere :

Za objednávateľa: (mesto/obec) pneumatiky odovzdal (meno, dátum, čas a podpis): ...............................................................................................
Za odberateľa: (AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.) pneumatiky prevzal (meno, dátum, čas a podpis):
.................................................................................................

