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Pick-Up Service.
Allmänt
Tjänsten är kostnadsfri för privatpersoner. Vid start av tjänsten skickas ett startkit ut
innehållande: Tre källsorteringskassar (ytterkassar) för plast-, pappers- och metallförpackningar som placeras inomhus, 10 insatspåsar (innerpåsar), buntband att försluta
insatspåsarna med samt en folder innehållande information och sorteringsguide.
•

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

•

I vissa områden har vi fasta hämtdagar. Du måste aktivt boka hämtning oavsett om
du har fast hämtdag eller ej.

•

Vi kan ta med oss minst tre och max sex insatspåsar vid hämtning.

•

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

•

Endast en person per upphämtningsadress och hushåll kan vara kund hos oss.
Samma kund kan stå på fler adresser i vårt kundregister (vid ex. ägande av fler
fastigheter).

•

Hämtning kan bara ske hos kunder vars fastighet har fast vägförbindelse hela vägen
fram till tomtgräns. Hämtning förutsätter att god arbetsmiljö kan garanteras för
våra chaufförer, exempelvis att vägen till bostaden är framkomlig, snöröjd och
halkbekämpad.

Villkor:
1.

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

2.

Plastförpackningar, pappersförpackningar och metallförpackningar ska sorteras
separat i varsin insatspåse. Du får inte blanda olika förpackningsslag i samma
insatspåse.
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3.

Bor du lägenhet måste du vara hemma när vi hämtar. Chauffören kontaktar dig
innan hämtning, som sker vardagar. Bor du i villa behöver du inte vara hemma. 
Du får alltid en bokningsbekräftelse med uppskattad dag och tid för hämtning.

4.

Vi hämtar bara torra förpackningar, se anvisningar i sorteringsguiden.

5.

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

6.

Vi kan hämta minst tre och max sex förslutna insatspåsar per hämtning. Fler insatspåsar än sex kommer chauffören inte ta med sig.

7.

Vi tar inte med oss avfall utan endast förpackningar.

8.

Insatspåsarna ska inte läggas i kärl eller dylikt inför hämtning.

9.

De källsorteringskassar vi tillhandahåller ska användas med innerpåsar.

10. Vid varje bokad upphämtning av fyllda insatspåsar skickar vi automatiskt ut nya
insatspåsar och buntband.
11. Felaktig användning av tjänsten:
a. Om insatspåsarna inte finns tillgängliga vid avtalad tid för hämtning sker upphämtning nästkommande månad.
b. Om insatspåsarna innehåller avfall tar vi inte med oss insatspåsarna. Upphämtning av förpackningar kan ske först nästkommande månad.
c. Om insatspåsarna innehåller blöta förpackningar tar vi inte med oss insats
påsarna. Upphämtning av förpackningar kan ske först nästkommande månad.
12. Vid upprepade fel kan vi inte tillhandahålla tjänsten till dig.
13. Om du är osäker på om förpackningen omfattas av tjänsten, kolla vår sorteringsguide eller hör av dig till oss.
14. Om du inte följer överenskomna villkor så svarar du för samtliga till följd av fel
aktigt 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.

