
THE NEW CONTAINERS ARE COMING, PERSONALIZED WITH A UNIQUE CODE, 
TO COUNT HOW MANY TIMES THE MIXED WASTE IS EMPTIED

FROM TODAY RECYCLING COUNTS!

Dear User,
personnel with an “Ecoambiente S.r.l.” identification card will deliver to your home your new KIT FOR SEPARATE 
WASTE COLLECTION including bags, bins with a unique code and informative material.
The unique code will be specifically associated with your account and will enable the collection company to count 
how many times the mixed waste bin is emptied.
The numbers will be taken into consideration in the new waste bill calculation method.

N.B.: the appointed personnel, who will be carrying an identification card, is not authorised to enter your home. The 
only reason it may be necessary for the operator to enter your home is to apply the microchip to the containers 
already provided.

If you are not at home when the kit is delivered, the operator will leave a sticker for you with the telephone number 
to call for making a second appointment for delivery. The use of the new KIT is compulsory for all users.

We are certain of your cooperation on this great common project for a more precise and fair management of 
separate waste collection. With best regards,

Ecoambiente S.r.l.

SOSESC PUBELELE NOI, PREVĂZUTE FIECARE CU UN COD UNIC, CARE 
VOR FACE POSIBILĂ ÎNREGISTRAREA NUMĂRULUI DE GOLIRI A GUNOIULUI MENAJER

DE ASTĂZI RECICLAREA CONTEAZĂ!

Stimate utilizator,
personalul cu legitimații „,Ecoambiente S.r.l.” vă va livra la domiciliu noul KIT PENTRU RECICLARE SELECTIVĂ, care 
va cuprinde saci, pubele cu cod unic și materiale informative. Codul unic va fi asociat numai cu pubela dvs. și va 
permite societății de colectare să numere de câte ori este golită pubela cu gunoi menajer. Acest număr va fi luat 
în considerare în cadrul noii metode de calcul a facturii pentru deșeuri.

ATENȚIE: personalul responsabil, posesor al unei legitimații pentru identificare, nu este autorizat să intre în locu-
ința dumneavoastră. Intrarea în locuință va fi necesară numai pentru aplicarea microcipului pe pubelele deja puse 
la dispoziția utilizatorului.

În cazul în care nu sunteți acasă în momentul livrării, vi se va lăsa un autocolant pe care veți găsi un număr de 
telefon la care să sunați pentru a stabili o a doua programare pentru livrare. Utilizarea noului kit este obligatorie 
pentru toți utilizatorii.

Avem încredere în colaborarea dumneavoastră în acest proiect comun amplu pentru o gestionare mai corectă și 
mai echitabilă a colectării selective a deșeurilor și vă transmitem toate cele bune.

Ecoambiente S.r.l.
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INFO - INFORMAȚII -            -INFO - INFORMAȚII -            -INFO - INFORMAȚII -            -

Free-phone number, available 8.00 a.m. to 8 p.m. MONDAY to FRIDAY and 8.00 a.m. to 1 p.m. on SATURDAY.
Număr gratuit de LUNI până VINERI între orele 08.00 - 20.00 și SÂMBĂTĂ între orele 08.00 - 13.00 

JUNKER

DOWNLOAD THE JUNKER APP AND SET IT TO YOUR MUNICIPALITY
DESCĂRCAȚI APLICAȚIA JUNKER ȘI INSTALAȚI-O PENTRU LOCALITATEA DUMNEAVOASTRĂ

www.ecoambienterovigo.it

“JUNKER”


