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Comanda i online
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atelierului - ieftin, sigur i
conform legii!
Înregistrați-vă gratuit online și comandați imediat salubrizarea!
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Soluția completă conform legii!

•
•
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În cazul multor deșeuri ale atelierului este interzisă salubrizarea împreună cu alte deșeuri normale casnice sau comerciale.
Pentru a proteja spațiile de viață, salubrizarea deșeurilor
este legată de prevederi stricte. De obicei trebuie contactate
diferite societăți de salubrizare pentru multitudinea de fracțiuni
de deșeuri. Acest lucru se poate schimba acum!
Cu ajutorul platformei de comandă online PARTSLIFE Order
Online (POOL) puteți comanda acum salubrizarea deșeurilor,
simplu și rapid. În colaborare cu societăți de salubrizare certificate, PARTSLIFE coordonează acum pe arii întinse, la un
număr de peste 10.000 de ateliere ridicarea și salubrizarea
deșeurilor de orice fel, rezultate în ateliere – într-un mod responsabil și conform legii. În afară de derularea simplă online,
veți primi în plus o evidență asupra costurilor și remunerărilor,
precum și un bilanț individual al deșeurilor. În plus, faceți economie de timp și de efort, folosind istoria comenzilor, pentru
a lansa comenzi care se repetă, simplu, printr-un singur click
cu mausul, sau pentru a vă crea modele de comandă proprii.

Funcționează în felul următor:
Vă înregistrați pe www.partslife.com/werkstattentsorgung
o singură dată ca și client PARTSLIFE pentru POOL.
După ce v-ați înregistrat, puteți să vă logați pe POOL și să vă
plasați imediat comenzile de salubrizare. În plus, prin intermediul PARTSLIFE Newsletter veți fi mereu informat despre
acțiunile noastre regulate.
Dacă mai aveți întrebări, vă rugăm să ne contactați telefonic
la numărul: 0755-021-951
sau prin e-mail: Horatiu.Soponos@autonet.ro

Informare mereu actuală cu privire la prețuri și acțiuni
Salubrizarea deșeurilor conform legislației
Întocmirea bilanțului deșeurilor Dumneavoastră

Aceste fracțiuni, și multe altele, puteți salubriza fără
probleme prin intermediul nostru:
| ulei uzat | lichid de frână | antigel și lichid de răcire
filtru de ulei | mijloace de lucru contaminate cu ulei
benzină și motorină | pneuri uzate | baterii cu plumb
amortizoare | parbrize | solvenți / diluanți | doze de spray

|
|
|
|

Dacă la fața locului nu se aﬂă nici un recipient adecvat, vă
oferim, în plus, posibilitatea să închiriați sau să cumpărați recipientele adecvate pentru aceste deșeuri, în vederea salubrizării.
Societăți serioase de salubrizare oferă siguranță pe
durata transportului și revalorificării!
Pe piață acționează o multitudine de societăți de salubrizare,
dintre care unele nu dețin autorizațiile necesare în vederea
transportării deșeurilor. Astfel se poate întâmpla, ca în cazul
unui incident, să ﬁți și dumneavoastră trași la răspundere.
Deoarece, odată cu ridicarea deșeurilor, încă nu încetează
obligația dumneavoastră de a acționa cu grijă în vederea salubrizării.
Noi cei de la PARTSLIFE lucrăm în exclusivitate cu societăți
specializate pe salubrizare, (Efb) care dețin fără excepție autorizațiile necesare, pentru a transporta și valoriﬁca deșeurile
tipice care rezultă din activitatea dumneavoastră zilnică. Vă
oferim cu plăcere consiliere cu privire la acest subiect, atât
telefonic cât și la fața locului.
Mai multe informații găsiți pe pagina noastră de internet:

www.partslife.com

