Cennik usług asenizacyjnych GEA-NOVA obowiązujący od dnia 1 stycznia 2022 roku
Nieczystości ciekłe
Strefa

Cena brutto

1 Najbliższe okolice Józefowa: Brwinów, Błonie, Ołtarzew, Milanówek
2 Leszno, Borzęcin, Pruszków, Ożarów, Grodzisk
3 Hornówek, Babice, Klaudyn, Piastów, Michałowice
4 Izabelin, Laski, Truskaw

21 zł/m

168 zł

23 zł/m

3

230 zł

25 zł/m

3

250 zł

26 zł/m

3

Dopłaty
Wykorzystanie dodatkowych węży; odległość od zbiornika od 15 do 25 m
Wykorzystanie dodatkowych węży; odległość od zbiornika powyżej 25 m

Minimalna wartość usługi

3

260 zł
Minimalna dopłata

2 zł/m3

20 zł

3

50 zł

5 zł/m

Usługa w nocy, w niedzielę lub inne dni wolne

170 zł + normalna ceny usługi

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

5 zł/km

Przykłady:
Płochocin (1 strefa), jeden zbiornik 6 m3, samochód może zatrzymać się tuż przy zbiorniku:
21 zł x 8 m3 (opłata minimalna) = 168 zł
Leszno (2 strefa), 12 m3, odległość od zbiornika 20 m:
22 zł * 12 m3 + 2 zł x 12 m3 (dopłata za dodatkowe węże - odległość do 25 m) = 288 zł
Nadarzyn (4 strefa), 8 m3, wywóz awaryjny w nocy, odległosc od zbiornika 30 m:
10m3 (opłata minimalna) x 26 zł/m3 + 5 zł/m3 * 10 m3 (dopłata za dodatkowe węże)+170 zł (wywóz awaryjny w nocy) = 480 zł
Łomianki (poza 4 strefą), 15 m3:
15 m3 * 26 zł + 6 km * 5 zł (opłata za przejazd poza 4 strefą) = 420 zł
UWAGI:
1) W cenniku wymieniono przykładowe miejscowości, których obszary podlegają pod daną strefę
2)Dostępność pojazdów w przypadku zgłoszeń awaryjnych uzależniona jest od aktualnego obciążenia sprzętu innymi zleceniami

Informacja o cenniku dostępna jest również pod numerem telefonu 22 722 90 05 oraz na stronie internetowej www.geanova.pl
w zakładce: USŁUGI/WYWÓZ I UTYLIZACJA ŚCIEKÓW/ŚCIEKI Z SZAMB PRZYDOMOWYCH

