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Cennik usług kontenerowych
Obowiązuje od
Ceny transportu - bez podatku 19%

01.07.22
Samodzielne przestawianie kontenera jest zabronione.
Za ewentualne szkody odpowiada zleceniodawca
Wielkość contenera

Odbiór kontenera
Strefa 1 - Görlitz
Strefa 2
Strefa 3
Strefa 4

Odległość [1]

1,5 do 3,5 m³

do 15 km
16 - 25 km
26 - 35 km
36 - 45 km

46,00 €
55,00 €
74,00 €
95,00 €

Transport materiałów
Strefa 1 - Görlitz
Strefa 2
Strefa 3
Strefa 4

1,5 do 3,5 m³

do 15 km
16 - 25 km
26 - 35 km
36 - 45 km

za dostawę
za dostawę
za dostawę
za dostawę

do 15 km
16 - 25 km
26 - 35 km
36 - 45 km

za dojazd
za dojazd
za dojazd
za dojazd

Przestawienie kontenera
Strefa 1 - Görlitz
Strefa 2
Strefa 3
Strefa 4

1,5 do 3,5 m³

Transport kontenera [2]
Strefa 1 - Görlitz
Strefa 2
Strefa 3
Strefa 4

35,00 €
44,00 €
63,00 €
84,00 €
1,5 do 3,5 m³

bis 15 km
16 - 25 km
26 - 35 km
36 - 45 km

za transport
za transport
za transport
za transport

1,5 do 10 m³
10 do 36 m³

za kontener
za kontener
za kontener

Ryczałt kosztów energii
Kontener zrzutowy
Średni kontener
Średni i duży kontener ( duże odległości)

46,00 €
55,00 €
74,00 €
95,00 €

60,00 €
86,00 €
113,00 €
140,00 €
1,5 do 3,5 m³

4,00 €
6,00 €
10,00 €

4,0 do 10 m³

10 do 36 m³

62,00 € 74,00 €
80,00 € 90,00 €
100,00 € 115,00 €
127,00 € 146,00 €
4,0 do 10 m³

10 do36 m³

62,00 € 74,00 €
80,00 € 90,00 €
100,00 € 115,00 €
127,00 € 146,00 €
4,0 do 10 m³

10 do36 m³

45,00 € 55,00 €
63,00 € 71,00 €
83,00 € 96,00 €
110,00 € 127,00 €
4,0 do 10 m³

10 do36 m³

74,00 € 89,00 €
113,00 € 135,00 €
149,00 € 182,00 €
187,00 € 228,00 €
4,0 do 10 m³

10 do 36 m³

strefa 1 do 3 (do 35km)
strefa 1 do 3 (do 35km)
strefa 4 ( 36km do 45km)

Cennik odpadów
Cena za
Cena za
m³
Tone
Z 1.1 / Z 0 (bez regipsów)
21,45 €
16,50 € [3]
Ziemia, gruz budowlany
do 20 cm średnicy
20 02 01
20,50 €
--Odpady zielone, gałęzie, trawa
W przeliczeniu za 1 metr sześcienny
17 06 04
95,00 €
--Styropian tylko w workach Big Bag
Komin i jego elementy, piece kaflowe
17 01 07
--55,00 €
Drewno budowl. oraz deskiA1-A3
czyste
17 02 01
--98,00 €
Okna drewniane
Drewno zanieczyszczone
17 02 04
--145,00 € [4]
Gipsowe mat. budowl.
Ytong, regipsy
17 08 02
--85,00 €
Asbest
tylko w workach Big Bag
17 06 05
--125,00 € [4]
Wełna izolacyjna
tylko w workach Big Bag
17 06 04
--255,00 € [4+5]
Papa dachowa
wyłącznie z analizą
17 03 03
--485,00 € [4]
Odpady budowlane mieszane
17 09 04
--242,00 € [6]
Odpady mieszane oraz wielkogabarytowe
20 03 01
--247,00 € [6]
Nasza waga dopuszczona jest do ważenia towarów powyżej 200 kg. Dla ilości poniżej 200 kg obowiązuja ceny zryczałtowane.
Rodzaj

Oznaczenie
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Cennik usług kontenerowych
Obowiązuje od
Wynajem kontenerów
Mały kontener
Średni kontener
Duży kontener

01.07.22

Pierwsze 30 dni darmowe. Liczone od 31 dnia kalendarzowego
1,5 bis 3,5 m³
4 bis 10 m³
10 bis 36 m³

1,00 €
1,50 €
2,00 €

za dzień
za dzień
za dzień

Istnieje możliowść darmowego wydłużenia czasu wynajmu kontenera po uprzedniej konsultacji z nami

Big Bag & PP Worki
Worek Pp na wełne mineralną
Big bag na azbest
Big bag na płyty azbestowe

1,0 m³
90 x 90 x 110 cm
260 x 125 x 30 cm

4,40 €
14,90 €
19,20 €

za sztukę
za sztukę
za sztukę

Koszty dodatkowe
Czas oczekiwana kierowcy
za każde rozpoczęte 30 min.
[7]
przez naszeego kierowcę za każde rozpoczęte 30 min.
Sortowanie
[8]
jeśli kontener jest zastawiony np. przez inny pojazd
Niemożliwość odbioru
Przekroeczenie dopuszczalnej masy całkowitej
za kontener
Przeładowanie [9]
opłata administracyjna za list przewozowy
za kazdy rodzaj odpadu
za sztuke

35,00 €
27,50 €
45,00 €
30,00 €
10,00 €

Klient powinien zapewnić odpowiednią ilość miejsca do postawienia kontenera
Objaśnienia
[1]
Liczone od siedziby naszej firmy
[2]
Cena samej usługi bez względu na zawartość
[3]
Przy dużych kontenerach cena jest liczona za tone
[4]
jeśli waga przekracza 2 tony klient powinien zrobić analizę
[5]
Powyżej 400 kg obowiązuje stawka zryczałtowana
[5]
Przy podstawianiu kontenerów na odpady mieszane i budowlane obowiązuje zaliczka w wysokości: mały kontener 200 Euro, średni
kontener 300 Euro, duży kontener 400 Euro
[7]

Zabrania się umieszczania kwasów, olejów, toksyn i innych zanieczyszczeń w kontenerze. Jeżeli zawartość kontenera nie odpowiada
określonemu rodzajowi odpadów (nieprawidłowa deklaracja) lub jeśli staje się to widoczne dopiero po jego opróżnienu, klient ponosi
dodatkowe koszty.
[8]

Klient musi zapewnić swobodny dostęp do miejsca postojowego kontenera. Jeśli kontener nie może zostać postawiony lub odebrany jest
za to dodatkowa dopłata
[9]

Masa netto napełniania dla kontenerów 5,5 do 7,0 m³ max. 10 t, dla kontenerów od 10 do 13 m³ maks. 14 t i dla kontenerów od 15 do 20
m³ maks. 16 t. Kontenery można napełniać tylko do krawędzi ładunkowej. W przypadku załadunku np. dużych płyt betonowych, kamieni,
ziemi z wykopów itp. wysokość załadunku należy wcześniej omówić z naszym pracownikiem. Klient ponosi odpowiedzialność za wszelkie
uszkodzenia kontenera powstałe przy załadunku.

Nasze dane kontaktowe
Nasza strona :
Adres E-Mail:
Tel. Stacjonarny:

www.ars-containerdienst.de
ars-containerdienst@t-online.de
03581 76 61 61

Tel. Kom :

0170 56 56 533

Nasze ogólne warunki znajdują się na stronie internetowej www.ars/containerdienst.de
Przy dostawie we własnym zakresie obowiązuje inny cennik.

