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Településükön tórsosógunk,
hullodék9yűjtési felodotokot"

oz

STKH Kft. lótjo

el o

kommunólis

és szelektív

Szeretnénk tójékoztotni Önöket, hogy oz NHKV Zrt. 2O2O, lV, negyedévi szómlo
mellékletekéntújro kiküldi ügyfelei részéreoz edényozonosító motricókot. A motrico
kommunólis hullodékgyűjtő edényzetre voló kirogosztósóvol igozolhotó. hogy o 2021 .
évben oz odott ingotlon jogosult oz odott űrméretű és dorobszőmű edényzettel o
hullodékszóllíiós igénybevételére.Vórhoióon oz éwényesítőmotricót is toriolmozó
szómlolevél 2021. jonuór hónopbon kerül kézbesítésre.
Ezen okból szeretnénk oz Önök segító együttműködését kérni o lokossóg teljeskörű
tójékoztotósónok lebonyolítósóbon o településükön működó kommunikóciós
csotornók bevonósóvol (pl.: újsóg, tv, ródió, közösségi médio). Az ehhez szükséges
dokumenlumokot 2021 . jonuórjóbon meg küldjük Önöknek.
Kérjük Önöket, hogy o tójékoztotókot hórom ütemben meghirdetni szíveskedjenek.
Az edényozonosító motricók megérkezéseelőtt-, o megérkezés-, és oz ellenőzés

szokoszóbon.
Fontos ludnivolók o molrico meqérkezésekor

l. A szómlo

mellékleteként ótvett edényozonosító motrico ellenőrzése.
Amennyiben az ügyfelünk nem kopott, vogy nem o szeződésüknek megfelelő

2.

űrioriolmú, dorobszómú hullodékgyűjtőre vonotkozó érvényesítómotrico került
o mellékletbe, kérjük, egyik ügyfélszolgóloti irodónkkol vegyék fel o
kopcsolotot. (elérhetőségek lósd lejjebb)
Az edényozonosító motricót az ellenőzést követően o kukoedényre jól lóthotó
helyre szíveskedjenek felrogosztoni o levélben iolólhotó fekogosziósi
iójékoztotó olopjón.

Fontos tudnivolók oz üqvfeIek részéreq molricókról

. Közös hosznólotbon lévő edények esetén (tórsoshózok), minden edényhosznóló
rogosszo felo sojót motricójót o közös kukóro.
. Akik több edénnyel, illetve több telephelyen veszik igénybe o hullodékszóllítóst
(jellemzően gozdólkodó szervezetek) külön levélben fogjók megkopni o
tójékoztotó levéllel ellótott motricókot.
. Azon ügyfeleink is mindenképpen őrizzék meg oz érvényesítómotricót, ohol
egyedi megoldóssol (zsókból) történik o hullodékszóllítós. Ebben oz esetben kérjük
egy jól lóthotó helyre (pl.: postolódo) kirogosztoni. hogy o kollégÓk oz elszóllítós
sorón oz ozonosítóst el tudjók végezni,
. Érvényesítómotrico nem kerül kiküldésre oz eseli, megrendelés olopjón történó
elszóllítós esetében, itt o szómlőzőst teljesítésigozolós olopjón végezzük. Az
ügyfelek üítésre vonotkozó igény bejelentésüket onnok időponijo elótt legolóbb
48 óróvol írósbon szükséges jelezni felénk.
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9400 Sopron, Horkoi domb 04ó6131. hrsz., postocím: 940l Sopron, Pf. l0'l
telefon: 99/505-790, fax:99/505-799, e-moil: stkh@síkh.hu, honlop: www.stkh.hu

Fontos ludnivolók o mqtrico ellenőrzésrő, szonkciókró!
Arról. hogy ozSTKH Kft. munkotórsoio teljes szolgóltotósiterületén megkezdio moiricók
ütemezett ellenózését, egy-két héttel o folyomot megkezdése előii tójékoztotjuk

Önöket.

A kollégóink oz érvényesítőmotrico nélküli edényekei beozonosítotlon edényként
fogjók kezelni.

Az ellenőrzések sorón kollégóink o beozonosíthototlon edényre figyelemfelhívó
motricót helyeznek el, omellyel felhilvjók Qz ügyfelek figyelmét o szerzódés
oktuolizólósóro.

Az

Ügyfeleinknek oz oktuolízólósro 15 nop óll rendelkezésre.

o

türelmi idő olott, omennyiben nem koptok, vogy nem o
szeződésüknek megfelelő űrtortolmú. dorobszómú hullodékgyűjtőre vonotkozó
érvényesítőmotrico került o mellékletbe, kérjük, o szómlolevélen megjelöli
ügyfélszolgóloti irodónkkol mindenképp vegyék fel o kopcsolotot o tovóbbi
kellemetlensé9ek elkerülése végett.
ellenőrzés ellőtt

A kukót ú9y kell kihelyezni gyűjiésre, hogy o motricós oldolo oz úttest íelénézzen.

Az

érvényesítőmotricók visszovonósig, vogy

új motrico megküldéséiglesznek

érvényesek.
Az érvényesítőmotricókot o szeuődés módosítósokor, lemondósokor minden esetben
csotolni kell o kérelemhez. Amennyiben o motricók roncsolódósmentesen nem
eltóvolíthotók, úgy o dorobokbon leszedett, de még beozonosíihotó motricókot is
elfogodjuk.

A

beozonosítóst okodólyozóon sérült motricók póilósót, külön dú ellenében,

ü9yfélszolgó lotoin kon biztosítjuk.

Nem mindenki kop motricót! Az üdülók és oz időszokoson szeződött ügyfelek

esetében o 2020-os motrico vogy pótmotrico meglététfogjuk vizsgólni,
Ü

gyf etein k

tójékoztotósóro ügyf élszo19 ó loti elérhetőség et biztosílu n k:

9400 §opron, Mótyós kiróly utco 34. (GySEV vosútóllomós mellett)
Személyes ügyfélfogodósi idó: hétíő,kedd, szerdo 8:00-14:00, csütörtök 7:00-19:00.
Telefonos ügyfélszolgóloi: hétfó, kedd, szerdo 8:00-14:00, csütörtök 7:00-19:00.
Elérhetősé g: O6 / 99 / 505 -380

9330 Kopuvőr,Főtér 5lo
Személyes ügyfélfogodósiidő: héifő, kedd, szerdo 8:00-12:00, csütörtök 8:00-12:00,
l3:00 -'l7:00.
Telefonos ügyfélszolgóloi: hétfó, kedd, szerdo 8:00-14:00, csütörtök 7:00-,l 9:00.
Elérhetósé 9: 06 l 99 l 505-380
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9900 Körmend, Szobodsóg tér 10.
Személyes ügyfélfogodósi idő: kedd 8:00-14:00, csütörtök 8:00-1 ó:00.
Telefonos ügyfélszolgólot: hétfó, kedd. szerdo B:00-14:00, csütörtök B:00-1 ó:00.
Elérhetőség: O6 /94 / 200-5ó0
9ó00 Sórvór, Szotmór utco 45.

Személyesügyfélfogodósiidő:kedd

10:00-1Z:00

Telefonos ügyfélszolgólot: héifő, kedd, szerdo 8:00-14:00. csütörtök
Elérhetőség: O 6 l 9 4 l 2O0 -240
EIektronikus

ü

gyintézés: u gyf elszo

l0:00-1 7:00.

lq o lot@stkh. h u

Aktuólis és óttolónos informóciók o www,stkh.hu honlopunkon megtolólhotÓ.

*A kiolokult jórvónyúgyi helyzet miott o tójékoziotóbon megodott rendes nyitvo
tortósoink és elérhető szolgóltotósoink ótmenetileg módosulhottok. Kérjük oktuólis
informóciókért hívjo Ügyfélszolgóloti lrodóinkot vo9y keresse fel honlopunkot
(www.stkh.hu).

Kérdésesetén kérjük forduljonok hozzónk bizolommol volomelyik elérhetőségünkön!

Szíves együttműködésüket köszönjük.
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