A szolgáltatási körzetek és elszállítási napok:
X. kerület

Zöldhulladék hírlevél

péntek

Tájékoztató a zöldhulladék gyűjtéséről

További információkkal az alábbi elérhetôségeken
állunk rendelkezésükre:
Kék szám: 06 40 353-353 /06 40 FKF-FKF/
www.fkf.hu | fkfzrt@fkf.hu

Tegyünk együtt
környezetünkért!

Tisztelt Budapestiek! Kedves Ügyfeleink!
A Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. idén tavasszal ismét megkezdte
Budapest zöldövezetes kerületeiben a kerti zöldhulladék begyűjtését.
Szolgáltatásunkról jelen kiadványunkban tájékoztatjuk Önöket,
amelyben feltüntetjük a körzethatárokat és az elszállítás napját is.
Terveink szerint 2012. november 30-ig gyűjtjük be a zöldhulladékot.

A zöldhulladék gyûjtésének menete:
Társaságunk a zöldhulladékot kizárólag az FKF Zrt. logójával ellátott, „Kerti zöldhulladék” feliratú műanyagzsákokban szállítja el, amelyek megvásárolhatók
az ügyfélszolgálati irodánkban, a lakossági hulladékgyűjtő udvarokban, valamint
értékesítő partnereinknél. Elérhetőségeinkről a www.fkf.hu weboldalunkon vagy
a 06 40 353 353-as kék számon tájékozódhatnak.
A gyűjtőzsákok ára tartalmazza az elszállítás, valamint a komposztálás költségét.
Kérjük, hogy a zöldhulladékot a hírlevélben feltüntetett, lakókörzetükre érvényes
elszállítási napon legkésőbb reggel 5 óráig, vagy az azt megelőző napon helyezzék ki.

Amennyiben munkatársaink a zöldhulladékos
zsákokban háztartási hulladékot vagy egyéb
nem odavaló anyagot találnak, a zsákot nem
szállítják el. A begyűjtött zöldhulladékból a
komposztálás során hasznosítható anyag készül.
Tegyünk együtt környezetünkért!

A 100 literes kerti zöldhulladékos zsákok darabonként
vagy tíz darabos kiszerelésben kaphatók.

Ára: 220 Ft/db
A szolgáltatás ára tartalmazza az ÁFÁ-t.

A független értékesítési pontokon vásárolható zsákok ára eltérhet
a Társaságunk által kínált ártól.

A zöldhulladékos zsákokat a következô címeken lehet beszerezni:
• Lakossági Ügyfélszolgálati Iroda: 1098 Budapest, Ecseri út 8.

A zsákokba helyezhetô:
- lomb
- fa- és bokornyesedék
- nyírt fû, kaszálék
- gyom

Ügyeljenek arra, hogy a zsákba kizárólag zöldhulladék kerüljön! Ne helyezzék
bele a fenyőfélék leveleit, gallyait, ágait, mert azok a magas gyantatartalmuk miatt nem
komposztálhatók. Kérjük, hogy a vastagabb faágakat legfeljebb egy méteresre darabolva,
összekötve helyezzék ki.

Nyitva tartás: H: 8.00-20.00, K-Cs: 8.00-16.30, P: 8.00-14.00

• Lakossági hulladékgyûjtô udvarok Budapesten:
Nyitva tartás: H-P: 10.00-18.00, SZ: 8.00-14.00
1037 Testvérhegyi út 10/A

1144 Füredi út 74-76.

1044 Ugró Gyula sor 1-3.

1151

Károlyi Sándor u. 119.

1045 Zichy Mihály u. – Istvántelki út sarok

1157

Zsókavár u. végénél (a 65. szám után)

1089 Sárkány u. 5.

1161

Csömöri út 2-4.

1098 Ecseri út 9.

1173

Gyökér köz 4.

1106

Fehér köz 2.

1184

Jegenyefa sor 15.

1111

Bánk bán u. 8–10.

1211

Mansfeld Péter u. 86.

1131

Tatai út 96.

1225 Nagytétényi út 341-343. (Nyitás 2012. nyarán)

Termékeinkről tájékozódjon elérhetőségeinken, vagy keresse kiemelt partnereinknél!

Az értékesítő helyek címlistájáról tájékozódjon ügyfélszolgálati irodánkban vagy a www.fkf.hu weboldalunkon.

