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gally, salak, bágya, szalma, egyéb nivényi és állati' hulladék' építési'bontási
hulladek. egyéb me zógazdasági' ipari hulladék:
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vállalkozói tevékenységból szánnazó hulladék'
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AZ elszállítás feltétele, hogy a közszolgáltatásba bekapcsolt ingatlanhasználónak
legyen díjhátraléka.
rB'j*' r'ogy to-tulanítási igényétaZ aIább lnegadoft elérhetőségen jelezze a szolgáltató

ro'ítaranitás nem-konténerben tönénik, a kihelyezhett! lom rnennyisége
maxinrálisan 3 m]. Lomtalanítási igényt március 1s-től október l5-ig lehet benyújtani.
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Lomtalanítás megr€ndelési

További információ:

www.aliscaterra.h"r.L/lomtalanitas-isenvlese E-mail:,penzugy@vertikalrt hu

v"'.ély"*"'J100_S^k.ri,rd,Epresker'tu.9

Honlap:www'vertikalzÍt'hu

lnfo: +36 20 256-3224

Alisca Terra NKFT.:
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Réeiós elérhetőségek:
7 41 528-850 ugyfelszolgalat@aliscaterra hu

a lomtalanítás körébe tartozó hulladékokat készítse ki aa

idópontban.
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