
Naziv/Priimek in ime:

PREDVIDENA KOLIČINA 
ŠT. PALET OZ. JUMBO VREČ)

PODATKI O NAROČNIKU Datum naročila:

NAROČILO ODVOZA 
SALONITNE KRITINE
17 06 05*

Naslov:

Pošta: 

Kraj odvoza:

Opomba (izpolni voznik):

S podpisom potrjujem naročilo:

Kontaktni telefon:

Naselje:

IZPOLNI VOZNIK

• Čas odvoza je med 6. in 13. uro (oz. po dogovoru z logistično službo kesonskih odvozov).
• V primeru, da ni omogočen ustrezen dostop (utrjen dovoz, potrebna višina in širina) za tovorno vozilo na lokacijo, se zaračuna logistika.
• Cena prevzema in odvoza je 340,22 €/t (z DDV), prevoz do 10 km znaša 87,59 € z DDV, vsak nadaljnji km pa obračunamo po 1,40 € z DDV.
• Odpeljemo samo pravilno pripravljen odpadek (v prilogi). V kolikor odpadek ni pravilno pripravljen, obračunamo prelaganje in zavijanje salonitnih plošč (17 06 05*), 

ki znaša 67,10 €/t (z DDV).

Stranka s svojim podpisom jamči za točnost podatkov in razumevanje pravil. 
S podpisom dajem Javnemu podjetju Snaga, d. o. o., Nasipna ulica 64, 2000 Maribor privolitev za obdelavo osebnih podatkov za potrebe izvedbe predmetne naročene 
storitve. Javno podjetje Snaga, d. o. o. se zavezuje, da bo spoštovala vašo voljo, osebne podatke pa bomo obdelovali zgolj v okviru danih privolitev. Privolitev lahko kadar 
koli prekličete, in sicer v pisni obliki na naslov info@snaga-mb.si.

Datum in ura: Podpis voznika:

S podpisom potrjujem izmerjeno količino. Podpis naročnika:

JAVNO PODJETJE SNAGA, PODJETJE ZA RAVNANJE Z ODPADKI IN DRUGE KOMUNALNE STORITVE, D.O.O.,  NASIPNA ULICA 64, 2000 MARIBOR                                             
ID ŠT. ZA DDV: SI22223576 / MATIČNA ŠTEVILKA: 5067855 / OSNOVNI KAPITAL: 3.990.202,33 €  / REG. ŠT. VLOŽKA: 1/000/78/00 PRI OKROŽNEM SODIŠČU V MARIBORU 
TRR: SI56 0451 5000 0175 787 PRI NKBM D.D., SI56 3400 0101 6667 355 PRI SPARKASSE D.D.  
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