
MOBILNA APLIKACIJA MOJI ODPADKI

Snagina mobilna aplikacija je nepogrešljiva za vse, 
ki potrebujete hitre informacije. S pomočjo Snagine 
aplikacije lahko kjer koli in kadar koli preverite delovni 
čas zbirnih centrov, preverite urnik odvoza vseh vrst 
odpadkov in poiščete kontaktne podatke Snage. Poleg 
tega si s pomočjo aplikacije lahko uredite tudi brezplačen 
opomnik za praznjenje vaših zabojnikov. Namestitev 
aplikacije je enostavna in brezplačna. Na voljo je za 
pametne telefone z operacijskim sistemom iOS (iPhone) 
in Android. Aplikacijo za Android telefone najdete v 
spletni trgovini Android market, za telefone iPhone pa v 
spletni trgovini App store.
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BREZPLAČNI SMS-OPOMNIK

Zakaj bi razmišljali, kdaj morate pred vrata postaviti posamezni zabojnik, če vas na to lahko opozori vaš telefon?
Na odvoz odpadkov vas lahko en dan prej opozori brezplačni SMS-opomnik. Opomnik si lahko nastavite na spletni strani 
www.mojiodpadki.si prek aplikacije Moji odvozi ali v Centru za pomoč uporabnikom.

ZNEBITE SE PAPIRNEGA RAČUNA

Za Snagine storitve lahko namesto tiskanega računa prejemate e-račun. V obliki pdf-datoteke ga dobite na svoj elektronski 
naslov ali v predal svoje spletne banke. Prejemanje e-računa uredite z elektronskim obrazcem, ki je objavljen na spletnih 
straneh www.snaga.si in www.mojiodpadki.si v rubriki Naročanje in obrazci oziroma Naročila.
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