Deşeuri voluminoase şi echipamente electrocasnice mari
Cum funcţionează?

Dacă nu sunteţi sigur care sunt obiectele care
se ridică gratuit: Vă sfătuim cu plăcere!

Cum obţineţi o programare pentru
ridicare?

Dacă mai aveţi întrebări ...

Online
www.gelsendienste.de/terminvereinbarung

Telefon
		

0209 954 - 20
Luni – vineri, ora 08:00–18:00

Telefonic
0209 954 - 47 77
Luni – vineri, ora 08:00–18:00

E-Mail 		

info@gelsendienste.de

Prin fax
0209 954 - 42 92

Informaţii suplimentare primiţi la GELSENDIENSTE:

Puteţi obţine informaţii şi de pe pagina noastră
de internet:
www.gelsendienste.de

• Veţi primi de la noi un mesaj cu data la care vor fi
ridicate deşeurile dumneavoastră voluminoase sau
echipamentele electrocasnice mari.
• Timpul de aşteptare pentru o programare pentru
ridicare este în general de două săptămâni.

Herausgeber:
GELSENDIENSTE
Wickingstraße 25a
45886 Gelsenkirchen

Gestaltung: brand.m GmbH, Gelsenkirchen; Fotos: Caroline Seidel

Timpul de aşteptare este în general de două săptămâni.

Pentru ridicarea fără probleme a deşeurilor
dumneavoastră voluminoase sau a echipamentelor electrocasnice mari, vă rugăm să
respectaţi următoarele indicaţii şi reguli:

Vă rugăm să depozitaţi deşeurile voluminoase
gata de încărcare, cât mai aproape de carosabil.

Prin deşeuri voluminoase se înţeleg deşeuri
din gospodării, care din cauza naturii şi volumului lor nu pot fi introduse în containerele
normale pentru reziduuri.
Ce obiecte se ridică gratuit?
Obiecte voluminoase de uz casnic, pe care le-aţi lua cu
dumneavoastră în cazul unei mutări, cum ar fi, de exemplu, scaune, mese, dulapuri şi alte articole de mobilier,
precum şi saltele şi somiere.
Şi acoperitoarele de podea rulate (covoare, linoleu, laminat) se elimină gratuit la ridicarea gunoiului.

Televizoarele sunt incluse în categoria
echipamentelor electrocasnice mari.

Se ridică gratuit şi echipamentele electrocasnice
mari scoase din funcţiune.

Echipamentele electrocasnice mari se
colectează şi se elimină separat de
deşeurile voluminoase.
De aceea, vă rugăm să stabiliţi o programare separată
pentru ridicarea acestor obiecte!
Printre echipamentele electrocasnice mari se numără,
pe lângă frigidere şi congelatoare, maşini de spălat,
uscătoare, cuptoare, maşini de spălat vase şi televizoare, şi
mobilă cu componente electrice şi electronice încorporate,
cum ar fi fotolii pentru masaj cu acţionare electrică, mese
cu reglaj electric şi dulapuri cu corpuri de iluminat.

În principiu se aplică
următoarele reguli: Vor
fi preluate doar obiectele
pe care le-aţi înregistrat
pentru ridicare!

• Deşeurile voluminoase şi echipamentele electrocasnice mari pot fi scoase la locul de ridicare cel mai
devreme începând cu ora 12:00 în ziua dinaintea celei
programate pentru ridicare şi trebuie să fie disponibile
cel târziu până la ora 06:00 în ziua ridicării.
• Vă rugăm să depozitaţi obiectele pe alee cât mai
aproape de marginea carosabilului şi gata de încărcare,
astfel încât să nu constituie un impediment sau un
pericol nici pentru traficul rutier, şi nici pentru pietoni
sau biciclişti!
• Ridicarea de pe proprietăţi private (grădini situate
în faţa clădirii, spaţii verzi private, curţi, intrări din
zona porţilor) nu este posibilă din motive legate de
legislaţia privind protecţia muncii.
• Vă rugăm să aveţi în vedere faptul că proprietarul
rămâne responsabil pentru starea obiectelor puse la
dispoziţie până la ridicarea acestora.
• Deşeurile voluminoase şi echipamentele electrocasnice
mari se colectează şi se elimină separat. De aceea,
pentru fiecare din aceste două tipuri de deşeuri diferite
aveţi nevoie de o programare separată pentru ridicare.
• Desigur, frigiderele şi congelatoarele pot fi eliminate
doar dacă nu conţin resturi de alimente!

!

În plus: Constituie o contravenţie, printre altele,
• depozitarea deşeurilor voluminoase fără o
programare prealabilă sau prea devreme pe
spaţiul public.
• depozitarea, în plus, la data ridicării, a altor
deşeuri, de exemplu, reziduuri sau deşeuri
generate în urma renovării.
➜ Contravenţiile pot fi pedepsite cu amendă!

