
Strefa Cena brutto Minimalna wartość usługi

1 Najbliższe okolice Józefowa: Brwinów, Błonie, Ołtarzew, Milanówek 19 zł/m3
190 zł

2 Leszno, Borzęcin, Pruszków, Ożarów, Grodzisk 21 zł/m3
210 zł

3 Hornówek, Babice, Klaudyn, Piastów, Michałowice 23 zł/m3
230 zł

4 Izabelin, Laski, Truskaw 24 zł/m3
240 zł

5 Warszawa  -  lewobrzeżna część 30 zł/m3
300 zł

Minimalna dopłata

Usługa wykonywana w soboty 1 zł/m3
10 zł

Wykorzystanie dodatkowych węży; odległość od zbiornika od 15 do 25 m 2 zł/m3
20 zł

Wykorzystanie dodatkowych węży; odległość od zbiornika powyżej 25 m 5 zł/m3
50 zł

15 zł

Usługa w nocy, w niedzielę lub inne dni wolne

Za każdy 1 km przejechany poza 4 strefą (przy wyjeździe poza 4 strefę)

Przykłady:

Leszno (2 strefa), jeden zbiornik 10 m3, samochód może zatrzymać się tuż przy zbiorniku

10m3 x 21 zł/m3 = 210 zł

Babice (3 strefa), 5 m3, brak możliwości wjazdu na posesję, zbiornik w odległości 15 m3 od drogi (2 węże)
230 zł (minimalna opłata) + 20 zł (dopłata za dodatkowy wąż) = 250 zł

Piaseczno (33 km), 10 m3, wywóz awaryjny w nocy

10m3 x 24 zł/m3 + (33 km - 25 km) x 2 x 5 zł/km +150 zł (wywóz awaryjny w nocy) = 470 zł

Brwinów (1 strefa), 15 m3, 3 zbiorniki w różnych częściach posesji

15m3 x 19 zł/m3 + 2 x 15 zł (dopłata za drugi i trzeci zbiornik) = 315 zł

Warszawa Bemowo (5 strefa), 1 zbiornik 4 m3, brak wjazdu na posesję odległość od drogi 27 m
300 zł (minimalna opłata) + 50 zł (opłata za dodatkowy wąż) = 350 zł
Warszawa Wilanów (5 strefa) 2 zbiorniki w różnych częściach działki po 7 m³, wywóz awaryjny w nocy

14m3 x 30 zł/m3 + 15 zł (opłata za drugi zbiornik) + 150 zł (wywóz w nocy) = 585 zł
UWAGI:

2)Dostępność pojazdów w przypadku zgłoszeń awaryjnych uzależniona jest od aktualnego obciążenia sprzętu innymi zleceniami

Cennik usług asenizacyjnych GEA-NOVA obowiązujący od dnia 1 stycznia 2020 roku

5 zł/km

150 zł +  normalna ceny usługi

Za każdy kolejny zbiornik na tej samej posesji wymagający przestawienia samochodu

Dopłaty

Nieczystości ciekłe

1)W tabeli cennika podano obszary miejscowości podlegających pod daną strefę - dokładne granice stref określone są na mapie dostępnej na stronie internetowej 

Cennik dostępny również pod numerem telefonu 022 722 90 05 oraz na www.geanova.pl

Szczegółowa mapa z granicami stref znajduje się na stronie internetowej w zakładce: 
USŁUGI/WYWÓZ I UTYLIZACJA ŚCIEKÓW/ŚCIEKI Z SZAMB PRZYDOMOWYCH


