Tel: +46 (0) 8 684 477 60
Eastmansvägen 23, 113 61 Stockholm
Besöksadress: Eastmansvägen 25
info@tmr.se | tmr.se

Pick-Up Service.
Allmänt
Tjänsten är kostnadsfri för privatpersoner och innefattar:
Tre källsorteringskassar för plast-, pappers- och metallförpackningar, insatspåsar för
källsorteringskassarna samt buntband att försluta källsorteringskassarna med.
•

Hämtning sker vid behov men riktlinjen är månadsvis, vilket drygt motsvarar genomsnittshushållets månadsbehov av förpackningsinsamling. Du beställer hämtning via hemsidan, genom att skicka e-post eller ringa vår kundservice.

•

Vi kan ta med oss upp till fem innerpåsar vid hämtning.

•

Vi tar bara med torra förpackningar av papper, plast eller metall som lagts i bifogade innerpåsar. Innerpåsarna måste vara hela och inga andra påsar eller säckar än
bifogade insatspåsar tas med.

•

Endast en person i hushållet kan vara kund hos oss och ska bo på upphämtningsadressen.

Villkor:
1.

Vi hämtar bara plast-, pappers- och metallförpackningar från ditt hushåll.

2.

Plastförpackningar, pappersförpackningar och metallförpackningar ska sorteras
separat i varsin innerpåse. Du får inte blanda olika förpackningsslag i samma innerpåse.

3.

Bor du lägenhet måste du vara hemma när vi hämtar. Chauffören kontaktar dig
innan hämtning, som sker vardagar mellan 17–21. Bor du i villa behöver du inte
vara hemma. Vi hämtar vid din ytterdörr vardagar mellan 07–17. Vi aviserar dag
för hämtning minst en vardag i förväg.

4.

Vi hämtar bara torra förpackningar, se anvisningar i sorteringsguiden.

5.

Det vi hämtar ska vara sorterat i de innerpåsar vi tillhandahåller och även förslutas
med buntband. Innerpåsarna måste vara hela.

6.

Vårda återvinningskassarna. Vid avslut av tjänsten vill vi ha möjlighet att återanvända dem.
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7.

Vi kan hämta upp till fem förslutna innerpåsar per hämtning.

8.

Vi tar inte med oss avfall utan endast förpackningar.

9.

De återvinningskassar vi tillhandahåller ska användas med innerpåsar.

10. Felaktig användning av tjänsten:
a. Om förpackningarna inte finns tillgängliga vid avtalad tid för hämtning sker
upphämtning nästkommande månad.
b. Om innerpåsarna innehåller avfall tar vi inte med oss innerpåsarna. Upphämtning av förpackningar kan ske först nästkommande månad.
c. Om innerpåsarna innehåller blöta (se sorteringsguide) förpackningar tar vi inte
med oss innerpåsarna.
d. Upphämtning av förpackningar kan ske först nästkommande månad.
11. Vid upprepade fel kan vi inte tillhandahålla tjänsten till dig.
12. Om du är osäker på om förpackningen omfattas av tjänsten, kolla vår sorteringsguide eller hör av dig till oss.
13. Om du inte följer överenskomna villkor så svarar du för samtliga till följd av felaktigt avfall uppkomna kostnader. Vi försöker i första hand undvika att du ådrar dig
kostnader genom att lämna kvar felaktigt avfall. Skulle vi få kostnader på grund av
att du lämnat felaktigt avfall, så som hushållsavfall, farligt avfall eller annat som inte
omfattas av tjänsten så kan du komma att faktureras verkliga kostnader för omhändertagande av det felaktiga avfallet.

