
Sådan køber du afhentning af en  
ekstra affaldssæk fra din mobiltelefon

Send en SMS til 1204  
med teksten „IBK“
Det koster 25 kr + almindelig
SMS takst. Beløbet trækkes over 
din telefonregning.

Få sekunder senere modtager
du en SMS med din personlige 
kode.
Koden kan kun bruges én gang 
og til én sæk.

Skriv koden tydeligt på en 
seddel eller direkte på posen
Beskyt sedlen mod vind og vejr, 
og fastgør den til affaldssækken.

Snør sækken effektivt til, 
og stil den ved siden af din 
skraldespand.
Så tager vi sækken med, næste 
gang din skraldespand bliver tømt.
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Sådan køber du afhentning af en ekstra  
affaldssæk fra din mobiltelefon

1. Send en SMS til 1204 
med teksten ”IBK” 
Det koster 25 kr + almin-
delig SMS takst. Beløbet 
trækkes over din telefon-
regning.

2. Få sekunder senere mod-
tager du en SMS med 
din personlige kode.  
Koden kan kun bruges én 
gang og til én sæk.

3. Skriv koden tydeligt på 
en seddel.  
Beskyt sedlen mod vind 
og vejr, og fastgør den til 
affaldssækken.

4. Snør sækken effektivt til, 
og stil den ved siden af 
din skraldespand.  
Så tager vi sækken med, 
næste gang din skralde-
spand bliver tømt.

BEMÆRK:

• Ordningen gælder kun for affaldssække. Vi medtager ikke papkasser eller andre former for emballage.

• Den ekstra affaldssæk må KUN indeholde dagrenovation.

• Brug en kraftig plastsæk eller en tolags papirsæk. Sækken må højst veje 25 kg

Sådan køber du afhentning af en ekstra  
affaldssæk fra din mobiltelefon

1. Send en SMS til 1204 
med teksten ”IBK” 
Det koster 25 kr + almin-
delig SMS takst. Beløbet 
trækkes over din telefon-
regning.

2. Få sekunder senere mod-
tager du en SMS med 
din personlige kode.  
Koden kan kun bruges én 
gang og til én sæk.

3. Skriv koden tydeligt på 
en seddel.  
Beskyt sedlen mod vind 
og vejr, og fastgør den til 
affaldssækken.

4. Snør sækken effektivt til, 
og stil den ved siden af 
din skraldespand.  
Så tager vi sækken med, 
næste gang din skralde-
spand bliver tømt.

BEMÆRK:

• Ordningen gælder kun for affaldssække. Vi medtager ikke papkasser eller andre former for emballage.

• Den ekstra affaldssæk må KUN indeholde dagrenovation.

• Brug en kraftig plastsæk eller en tolags papirsæk. Sækken må højst veje 25 kg

Sådan køber du afhentning af en ekstra  
affaldssæk fra din mobiltelefon

1. Send en SMS til 1204 
med teksten ”IBK” 
Det koster 25 kr + almin-
delig SMS takst. Beløbet 
trækkes over din telefon-
regning.

2. Få sekunder senere mod-
tager du en SMS med 
din personlige kode.  
Koden kan kun bruges én 
gang og til én sæk.

3. Skriv koden tydeligt på 
en seddel.  
Beskyt sedlen mod vind 
og vejr, og fastgør den til 
affaldssækken.

4. Snør sækken effektivt til, 
og stil den ved siden af 
din skraldespand.  
Så tager vi sækken med, 
næste gang din skralde-
spand bliver tømt.

BEMÆRK:

• Ordningen gælder kun for affaldssække. Vi medtager ikke papkasser eller andre former for emballage.

• Den ekstra affaldssæk må KUN indeholde dagrenovation.

• Brug en kraftig plastsæk eller en tolags papirsæk. Sækken må højst veje 25 kg

•   Ordningen gælder kun for affaldssække. Vi medtager  
ikke papkasser eller andre former for emballage.

•  Den ekstra affaldssæk må KUN indeholde dagrenovation.

•   Brug en kraftig plastsæk eller en tolags papirsæk. Sækken  
må højst veje 20 kg. og skal kunne håndteres af én person. 

•   Hvis du ikke modtager en sms inden for få sekunder,  
skal du tjekke om dit abonnement er blokeret for sms-køb.

BEMÆRK:


