- mert „cseppmentes” technológiája garantálja, hogy a gyűjtő környezete
nem úszik majd az olajban és kulturált marad
- a 25 forint/kilogramm visszatérítés méltányos és garantálja, hogy a
szolgáltatás
stabil
és
folyamatos lesz
- 14 év tapasztalata és 25
jármű
garantálja
a
szolgáltatás színvonalát
- több, mint 1 000 elégedett
ügyfél
az
ételhulladékelszállítási üzletágban is

- a 846 önkormányzattal kötött szerződés már 3 millió fő részére
biztosítja a szolgáltatást saját településén (2021. június 23.)
- 200 nagyobb településsel történő szerződéskötéssel a közeljövőben
további 2 500 000 ember részére lesz elérhető a rendszer
- mert 100%-ban hazai tulajdonú vállalkozás, nem áll mögötte külföldi
tőke, eredményei a magyar gazdaságot erősítik

„CseppetSem!” mindegy, melyik szolgáltatót választják
A „CseppetSem!” rendszerben a nagyobb lélekszámú településeken több gyűjtőpont
telepíthető, így a leadópontok közelebb kerülnek a lakossághoz.
Elsősorban intézményi területeket javaslunk, ahol megfelelő felügyelet alatt állnak a gyűjtők.
Ebben az esetben nem áll fenn a kiömlés vagy szivárgás veszélye, ami súlyos környezeti
károkat okozhat. Az intézményi területen elhelyezett edényzet a kapcsolattartó által is
könnyebben ellenőrizhető, így nem áll fenn a túltelítettség – ezáltal sok esetben a kiömlés
vagy szivárgás – veszélye. A felügyelt helyen jobban kontrollálható és személyesebb a gyűjtés
is. A közterületi gyűjtést a gyűjtősziget-rendszerek rendezetlensége miatt nem javasoljuk.
Közterületi gyűjtőként a talajhoz rögzített, nagyobb (800 literes) űrtartalmú edényzetet
biztosítunk.
A „CseppetSem!” rendszer „cseppmentes”, mert zárt csomagolásban (PET-palack vagy
befőttes üveg) adható le az anyag. Egyes anyagok tárolása a dermedés miatt PET-palackban
nehezen megoldható, így a befőttes üveg praktikusabb.
A „CseppetSem!” rendszerben nem csak a használt étolaj, hanem további anyagok, így a
sütőolaj, kókusz- és pálmaolaj is leadható. Mindez korlátlan mennyiségben.
A „CseppetSem!” program nem csak elvisz, de ad is: a társadalmi felelősségvállalási
program nyomán a településeknek juttatott anyagi visszatérítés a helyi közösségek
céljainak megvalósítását mozdítja elő, a település fejlődéséhez járul hozzá és még azokat is
ösztönzi a szelektív gyűjtésre és leadásra, akik amúgy nem biztos, hogy félretennék a
használt sütőolajat… Így válhat a környezettudatosság segítséggé, közösségmegtartó és
közösségformáló erővé is…
A „CseppetSem!” rendszert üzemeltető Biotrans Kft. 100%-ban hazai vállalkozás, nem áll
mögötte külföldi tőke, nincs benne multicég-részesedés, mint más piaci szereplők esetében.
A 14 éve működő, országos lefedettséggel és megfelelő körű szakmai tapasztalattal
rendelkező cég a megtermelt javakat nem viszi külföldre, hanem Magyarországon tartja.
A „CseppetSem!” rendszerhez történő csatlakozással tehát nem csak a környezetet, hanem a
magyar gazdaságot is védhetik, mely a világjárvány idején különösen fontos az ország
szempontjából is.
A gyűjtő cég szakmaiságát több mint 1000 elégedett partnere és a 846 csatlakozott
település, valamint az elért 3 millió „CseppetSem!” használó is garantálja.
„CseppetSem!” Program, 2020-2021.
Biotrans Kft. – a 100%-ban hazai vállalkozás

