Trädgårdsavfall vid villa
Avtal
Förnamn

Kundnummer (se ”Dina Sidor” eller på faktura)

Efternamn

Fakturaadress

Potnummer och Ort

Telefon (dagtid, fast eller mobil)

Personnummer / Org nr

E-post

Anl nr

Hämtadress (adress för kärl på hämtningsdagen om annan än faktureringsadress)

Vill du att vi tar hand om ditt trädgårdsavfall, det vill säga löv, gräsklipp, kvistar och grenar?
Vi erbjuder abonnemang för trädgårdsavfall där vi tillhandahåller kärl om 370 liter.
Kärlet tömmer vi 14-15 gånger per säsong mellan 19/4 och 4/11 enligt schema.
Inför säsongen skickar vi ett schema till de kunder som tecknat avtal.
Datum för hämtning hittar du även på vår hemsida, www.nav.se.
Abonnemang Trädgårdsavfall är klimatsmart och miljövänligt. Avfallet transporteras av oss
till Boda Avfallsanläggning där vi tar hand om det på ett miljöriktigt sätt. Det blir jord och
används till sluttäckningen av vår deponi. Priset är 694 kr/säsong.
När vi får din beställning, så levererar vi kärl till dig så snart vi hinner.
Debitering sker på din vanliga faktura efter att vi börjat hämta trädgårdsavfall hos dig.

Beställning av abonnemang för TRÄDGÅRDSAVFALL
Jag/vi vill sortera trädgårdsavfall i ett eget kärl som tillhandahålls av NAV.
Abonnemanget pågår tills jag/vi säger upp det.
Vid felsortering av avfall, d v s kärlet innehåller annat avfall än trädgårdsavfall, t ex grovavfall som möbler,
träavfall och annat kommer kärlet inte att tömmas.

_______________________

_______________________________________

Datum

Underskrift

BLI MER KLIMATSMART MED E-FAKTURA
Tänk på att du också kan betala klimatsmart genom att välja E-faktura. Du anmäler dig till detta hos din bank.

VILL DU ATT VI KONTAKTAR DIG – HAR DU FRÅGOR?
Ja, kontakta mig via telefon

Ja, kontakta mig via E-post

När du fyllt i dina val - skicka in blanketten genom att vika ihop den och förslut
den gärna med en bit tejp.
Tack för att du hjälper oss på NAV och vill vara klimatsmart! Har du frågor
kan du alltid ringa oss på Kundservice, tel 0380-51 70 00.

Tejpa
här!

………………………………….............…….. Vik här …………………………….............……..
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NAV
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