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Tisztelt Ingatlanhasználó! 

 
Tájékoztatjuk, hogy Társaságunk szállítói kapacitásának optimalizálása miatt 2017.06.05.-től Pilis településen a hulladékszállítási rend 

az alábbiak szerint változik: 

 I., Háztartási hulladék:   megszűnik az eddigi HÉTFŐTŐL – PÉNTEKIG végzett körzetenkénti történő szállítás, helyette a 

település teljes területén mindenkinek PÉNTEKI napon kell reggel 6 óráig kihelyezni jól látható helyre a hulladékgyűjtő edényt! 

Május 29. és június 02.-a között nincs változás a szállításban! Majd ezt követően a következő szállítási nap  

JÚNIUS 09.-e LESZ! 

Azoknál az ingatlanoknál, amelyeknél JÚNIUS 05.-én HÉTFŐN ÉS JÚNIUS 06.-ÁN KEDDEN nem lesz szolgáltatás, a szolgáltató 

JÚNIUS 03.-ÁN SZOMBATON egy rendkívüli gyűjtést végez! 

  

FIGYELEM!! Ezen a napon kizárólag a HÉTFŐ  ÉS  KEDD napok körzeteinek ingatlanaitól szállítjuk el a háztartási 

hulladékot!!! 

 

 
Azoknál az ingatlanoknál, akiknél június 07.-én SZERDÁN és június 08.-án CSÜTÖRTÖKÖN nem lesz szállítás, lehetőséget adunk 

arra, hogy a JÚNIUS 09.-ei szállításkor a gyűjtőedény mellé – bármilyen zsákban, maximum 1 db 120 L-es zsák mennyiségig – 

kihelyezhessék a többlethulladékot! 

 

FIGYELEM! Kizárólag  a SZERDA és CSÜTÖRTÖK napok körzeteinek ingatlanaira vonatkozóan lehet plusz zsákot 

kitenni!! 

 

 
Kérjük az Ingatlan Használókat, hogy amennyiben nem kaptak, vagy nem megfelelő matricát kaptak, azt a 22/576-070-es 

telefonszámon, vagy a penzugy@vertikalrt.hu e-mail címen jelezzék vagy kérjék annak pótlását, cseréjét! 

 

 

SZELEKTÍV SZÁLLÍTÁSOKKAL KAPCSOLATOS VÁLTOZÁSOK 

 

 

II., Csomagolási hulladék:   csomagolási hulladékgyűjtés korábban közölt időpontja megváltozik! 

 

Ezentúl az alábbi időpontokban, PÉNTEKEN kell kihelyezni a csomagolási hulladékot az eddig megszokott módon reggel 

06 óráig: 

június július augusztus szeptember október november december 

16 14 11 8 6 3 1, 29 
 

  

III., Zöld hulladék:   zöld hulladékgyűjtés korábban közölt időpontja megváltozik! 

 

Ezentúl az alábbi időpontokban, PÉNTEKEN kell kihelyezni a zöld hulladékot BIOLÓGIAILAG LEBOMLÓ zsákban az 

eddig megszokott módon reggel 06 óráig: 

 

június július augusztus szeptember október november december 

16 14 11 8 6 3 1, 29 
 

  

IV., Lom hulladék: 2017. 06. 15.-től ingatlanonként évente 2 alkalommal lehet igénybe venni a díjmentes 

lomtalanítást. Továbbra is a megszokott telefonszámon: 24/535-535 valamint elektronikus úton szallitas@kunepszolg.hu  

e-mail címen lehet időpontot egyeztetni! 

 

 

Megértésüket és együttműködésüket köszönjük!  
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