
 
M E G R E N D E L É S 

 

Hulladéktermelő 
neve: 

 
 Adószám:  

Székhely címe:  
 KÜJ szám:  

Telephely címe:  
 KTJ szám:  

Kapcsolattartó 
neve: 

 
 

Költségviselő 
neve:  

Telefonszáma:  Címe:   
 

E-mail címe:  Adószáma:  

ELSZÁLLÍTANDÓ HULLADÉKOK: 

Hulladék 
Azonosító Kód 

(HAK kód) 

Hulladék megnevezése 
(Szennyeződés meghatározásával, pl.: 

olajos rongy,  
festékes műanyag kanna) 

Súly  
(kg) 

Csomagolás módja / mennyisége (db) 
(pl.: 2 hordó, 3 zsák) 

    
    
    
    

    
    

A fáradt olaj minőségét tekintve: fekete / világos / ammóniás / savas?  
A fáradt olaj milyen technológiából származik?   
A fáradt olaj göngyöleggel együtt elszállítható vagy szivattyúzni szükséges?   
A hulladékot jelenleg a hulladéknak megfelelő és ADR minősített edényben 
tárolják, vagy kérik ADR edény biztosítását a szállításhoz?   
Rakodáshoz targonca biztosított?   

Csere göngyöleg 
igény 

Patentzáras hordó 
(Darabos hulladék 

tárolására alkalmas) 

Dugózáras hordó 
(Folyadék tárolására 

alkalmas) 
IBC tartály ADR zsák Big-Bag zsák 

Darabszám           

Megjegyzés (pl. nyitva tartás):  

Megrendelés dátuma:  

Megrendelést csak hiánytalanul kitöltött nyomtatvány esetén tudunk befogadni! 
Kérjük az adatlapot a megrendeles@evolube.hu email címre küldje! 
 
Ügyintézők: 
Megrendeléssel, árajánlattal kapcsolatban: László Dalma, Tel.: 30/867-80-19, email: laszlo.dalma@evolube.hu  
Fuvarszervezéssel kapcsolatban: Angyal Norbert, Tel.: 30/269-38-89, email: angyal.norbert@hungarolube.hu  
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