KAIP PATEKTI Į ATLIEKŲ
PERDIRBIMO CENTRĄ
MOKESTIS UŽ NAUDOJIMĄSI ATLIEKŲ PERDIRBIMO CENTRAIS
Jūsų įmonė turi sumokėti, jei norite vežti atliekas į perdirbimo centrą.
Užsiregistruoti galite svetainėje www.tilmelding-genbrugsstationer.dk.
Galite rinktis leidimą metams arba vienkartinį leidimą naudotis atliekų perdirbimo centru.

LEIDIMAS METAMS
Jei Jūsų įmonė dažnai naudojasi atliekų perdirbimo centro paslaugomis, galite įsigykite leidimą metams. Leidimą metams turite įsigyti
kiekvienai transporto priemonei, atvežančiai atliekas į perdirbimo
centrus. Turėdami leidimą metams, galėsite naudotis visais 24 „Vestforbrænding“ atliekų perdirbimo centrais savivaldybėse visus metus.

VIENKARTINIS LEIDIMAS
Jei Jūsų įmonė atliekų perdirbimo centrais naudojasi retai, galite
įsigyti vienkartinį leidimą. Registruodami savo įmonę, nurodykite
mobiliojo telefono numerį, iš kurio siųsite SMS vienkartiniam leidimui
įsigyti. Taip pat turėsite užregistruoti savo kredito kortelės informaciją. Mokėjimas bus įskaitomas ne iš Jūsų telefono sąskaitos, o iš kredito kortelės. Kai mokėjimas bus patvirtintas, gausite kvitą trumpąja
žinute. Atliekų perdirbimo centre turėsite apsilankyti per valandą.
Prieš atveždami atliekas į perdirbimo centrą, išsiųskite trumpąją
žinutę numeriu 1919 su tekstu GS, atliekų perdirbimo centro, į kurį
vyksite, ID numeriu ir savo vairuojamos transporto priemonės tipo
kodu. Toliau pateikti atitinkami atliekų perdirbimo centrų ir transporto
priemonių tipų kodai.

24 ATLIEKŲ PERDIRBIMO CENTRŲ ID NUMERIAI
Albertslund

100 Frederikssund 108

Hundested

116

Ballerup

101 Skibby

109

Frederiksværk

117

Brøndby

102 Jægerspris

110

Herlev

118

Stenløse

103 Gentofte

111

Hillerød

119

Ølstykke

104 Gladsaxe

112

Høje-Taastrup

120

Smørum

105 Glostrup

113

Ishøj

121

Farum

106 Højelt

114

Lyngby-Taarbæk 122

Værløse

107 Skærød

115

Rødovre

TRANSPORTO PRIEMONIŲ KODAI
Automobilis

1

Furgonas

2

Bortinis sunkvežimis

3

PAVYZDYS
„109“ yra Skibby ID numeris, o „2“ yra furgono
kodas. ID numerius ir transporto priemonių
kodus rasite ankstesniame puslapyje

SMS TIL 1919

GS 1092

123

KĄ DARYTI, JEI NESATE UŽSIREGISTRAVĘ?
Norėdami naudotis šia paslauga, turite užregistruoti savo įmonę. Jei
pamiršote užsiregistruoti, vienkartinį leidimą galite įsigyti paskambinę numeriu 70 80 81 99. Jums bus nurodyta, kaip sumokėti, tačiau
turėsite pateikti savo kredito kortelės informaciją. Kai mokėjimas bus
patvirtintas, gausite kvitą trumpąja žinute. Atliekų perdirbimo centre
turėsite apsilankyti per valandą

PAVOJINGOS ATLIEKOS
Perdirbti galite atiduoti iki 5 kg pavojingų atliekų. Po to už kiekvienus
papildomus 10 kg turėsite sumokėti.

Daugiau informacijos apie kainas, transporto priemonių tipus ir įmonių kategorijas rasite svetainėje:
www.tilmelding-genbrugsstationer.dk

PATIKRA
Atliekų perdirbimo centruose reguliariai lankysis inspektorių komanda. Inspektoriui susisiekus su Jumis, privalote pateikti mokėjimo įrodymą. Nesumokėjus apie tai bus pranešama policijai. Atliekų
perdirbimo centro darbuotojai padės Jums ir suteiks informacijos. Jie
neatlieka patikrinimų.

TURITE KLAUSIMŲ?
Daugiau informacijos rasite www.tilmelding-genbrugsstationer.dk
arba susisiekę su „Vestforbrænding“ klientų aptarnavimo centru tel.
70 22 40 10.

