
 

FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
Nyilvántartó cégbíróság: Kecskeméti Törvényszék; Székhely: 6521 Vaskút, 0551/2 hrsz. 

Adószám: 24290054-2-03; Cg.: 03-09-126039 

Számlavezető bank: K&H Bank Zrt. Bankszámlaszám: 10402513-00027708-00000008 
: fbhnpkft@fbhnpkft.hu  : 79/524-821 : 79/572-052 web: www.fbhnpkft.hu 

 

 
Iktatószám:1 .......................................  

 

 KONTÉNER MEGRENDELŐ LAP 

 

 

ALULÍROTT NÉV/CÉGNÉV:* .............................................................................................................................................  

CÉGKÉPVISELŐ, ÜGYINTÉZŐ:*........................................................................................................................................  

SZÜLETÉSI HELY:* …………………..…..……………… , IDŐ:* ………..….. év …….… hó ……… nap 

ANYJA NEVE:* .....................................................................................................................................................................  

SZÁMLÁZÁSI CÍM* .............................................................................................................................................................  

ÉRTESÍTÉSI CÍM:* ................................................................................................................................................................  

ADÓSZÁM:* ..........................................................................................................................................................................  

TELEFONSZÁM:* .................................................................................................................................................................  

E-MAIL CÍM:* ........................................................................................................................................................................  

Megrendelem FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Kft.-től: 

……… db …… m3 űrtartalmú nyitott konténert, melynek az ürítési díja:………………………… Ft + ÁFA. 

Bérleti díja: ………………………….Ft+ÁFA/nap. 

A konténerbe helyezett hulladék típusa:…………………………………. 

A konténer kihelyezésének helye: ……………………………..(település); ………………………utca …………hsz 

A konténer kihelyezésének időpontja: ………….. év ………………………….. hó ………….nap. 

A konténer elszállításának időpontja: ……….….. év ………………………….. hó ………….nap. 

Fizetés módja: átutalás csekk 

Kijelentem, hogy a fenti megrendelésemet aláírásommal ezúton írásban is megerősítem. Kijelentem, hogy a 

vállalkozó díjszabását – mely szállítási, ártalmatlanítási, valamint konténer bérleti díjból áll – megismertem, azt 

magamra nézve kötelezőnek fogadom el, a teljesítés után kiállított számlát annak esedékességekor megfizetem. 

Késedelmes fizetés esetén köteles vagyok a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresét, mint késedelmi kamatot is 

megfizetni. 

Tudomásul veszem, hogy a konténer lerakása közterületen, az általam megjelölt helyre történik. A konténer 

elhelyezésekor és elszállításakor bekövetkező esetleges károsodásokat (pl.: talaj-, térkő süllyedés, 

betonrepedés) tudomásul veszem és anyagi vonatkozású követeléssel nem élek. Továbbá felelősséget vállalok 

a konténer rendeltetésszerű használatáért. 

 

Kelt: ………….……., 20…..  ………………hó ……….nap.      

             

         …………………………  

             megrendelő aláírása 

Jelen pontok kitöltésével az ingatlanhasználó(k) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.évi CXII. törvény 

5.§ (1) bekezdése alapján felhatalmazást ad(nak) a Szolgáltatónak az itt megadott személyes adatai(k) kezeléséhez és nyilvántartásba vételéhez. A 

Szolgáltató vállalja, hogy – a törvényi kötelezettségének megfelelően -, az adatokat harmadik félnek nem adja tovább, az adatok kezelését célhoz 

kötötten végzi, a közszolgáltatási tevékenység, illetőleg a közszolgáltatással összefüggő esetleges egyéb eljárás idejéig.  

                                                                                        

        …………………………… 
                        aláírás 

 

1 Szolgáltató tölti ki! 

*  Ezen adatok megadása a Ht. 38. §. (3) bek. szerint kötelező. 

** Ezen adatok megadása nem kötelező, rögzítésekor az a célunk, hogy abban az esetben, ha az elbíráláshoz nincs elegendő információnk rövid 

úton, egyszerűen, gyorsan megkeressük Önt. Valamint az adatokban történő változás esetén, az aktuális adatokat rögzítsük nyilvántartásunkba. 
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