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Snaga sporoča
Pravilno odlagajte bio odpadke
Papirnate brisače, serviete in robčke odložite v zabojnik za biološke odpadke. Ko v zabojnik odlagate olupke, ostanke hrane ipd., jih 
odložite v ustrezni vrečki ali zavijte v časopisni papir.

Poskrbite, da zabojniki stojijo na zbirnih mestih
Na dan odvoza poskrbite, da ustrezne zabojnike pravočasno (pred 6. uro zjutraj, še boljše pa na predvečer odvoza) pripeljete na prevzemno 
mesto. Ko jih Snagini zaposleni izpraznijo, jih uporabniki sami pospravite nazaj na zbirno mesto.

Pravočasno nam sporočite reklamacije
Reklamacijo zaradi neodvoza Snagi sporočite v treh dneh, reklamacijo računa pa sporočite v osmih dneh po prejetju računa. Pokličite Snagin 
center za pomoč in podporo uporabnikom na telefonsko številko 01 477 96 00 ali reklamacijo pošljite na e-naslov snagalj@snaga.si .

Pravočasno sporočite spremembe, ki vplivajo na vaš račun
Uporabniki morate v osmih dneh sporočiti Snagi spremembo podatkov, ki vplivajo na izvajanje in obračun storitve ravnanja z odpadki 
(sprememba priimka, naslova za dostavo računov, lastnika stanovanja, itd.). Spremembe bomo upoštevali v naslednjem obračunskem 
obdobju.

Prosimo vas, da nas ob sumu kraje iz zabojnikov za odpadni papir obvestite
Kraja papirja iz zabojnikov povzroča veliko škodo, saj se pri vlomu v zabojnike velikokrat poškoduje mehanizem za zaklepanje, odtujen 
papir pa Snagi povzroči izpad prihodkov, občanom pa višje položnice. S prodajo papirja namreč Snaga delno pokriva stroške ravnanja 
z odpadki.
Ob sumu kraje iz zabojnikov za odpadni papir pokličete na Snagino telefonsko številko 01 477 96 66 in operaterjem posredujete podatke, 
na kateri ulici in hišni številki je prišlo do kraje odpadnega papirja ter o tipu in registrski številki avtomobila, v katerega je bil papir naložen. 
Hvala.
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