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Jäätmeliik Mahuti tüüp 
Regulaarne graafikujärgne 

tühjendus 
Konteineri laenutus, kuu Konteineri müük, tükk 

 

Segaolmejäätmed 

  Hind km-ta Hind km-ga Hind km-ta Hind km-ga Hind km-ta Hind km-ga 

80l 2,00 € 2,40 € 2,00 € 2,40 € 39,00 € 46,80 € 

kuni 140l 2,60 € 3,12 € 2,30 € 2,76 € 39,00 € 46,80 € 

kuni 240l 3,00 € 3,60 € 2,60 € 3,12 € 49,00 € 58,80 € 

kuni 370l 3,10 € 3,72 € 3,00 € 3,60 € 77,00 € 92,40 € 

kuni 600l 3,50 € 4,20 € 4,00 € 4,80 € 153,00 € 183,60 € 

kuni 800l 3,80 € 4,56 € 5,00 € 6,00 € 175,00 € 210,00 € 

kuni 1,5m3 6,00 € 7,20 € 10,00 € 12,00 € 425,00 € 510,00 € 

kuni 2,5m3 11,00 € 13,20 € 15,00 € 18,00 € 580,00 € 696,00 € 

kuni 4,5m3 13,00 € 15,60 € 20,00 € 24,00 € 750,00 € 900,00 € 

 

 

 

 

 

Teenus Ühik Hind 

Konteineri paigaldamine või äratoomine kontsessiooni alustamisel kuni 31.märts 2013  

ning  lõpetamisel kord tasuta 

Konteineri paigaldamine, vahetamine või äratoomine  kontsessiooni kestel*** kord 26,84 € 

Ratastel kuni 800-liitrise konteineri käsitransport jäätmeveokini (11-25m veoki 

võimalikust peatumiskohast), kord kord 0,01 € 

Ratastel  kuni 240-liitrise konteineri käsitransport jäätmeveokini (26-50m veoki 

võimalikust peatumiskohast), kord kord 0,01 € 

Luku (sh värava, jäätmemaja või tõkkepuu) avamine/ sulgemine  võtmega, puldiga, 

kaardiga, mobiiltelefoniga jms) 1lukk kord 0,01 € 

ASSA tabalukk kodeeritud Ragn-Sellsi võtmega, tk, luku müümine /rentimine tükk 0,01 € 

Teistkordne  või korduv  jäätmekäitluslepingu või veograafiku paberkandjal postitamine kord 0,01 € 

Kogumisvahendi graafikuväline tühjendamine kord 

0,01% vastava mahuti 

tühjendus-hinnast kõrgem 

Suurjäätmete vedu, m3 1m3 0,01 € 

Pakendikoti saatmine posti teel tükk 0,97 € 

Kogumisvahendi kõrval olevate segaolmejäätmete käitlemine kuni 10 kg kord 0,01 € 

Mahuti puhastamise hind  80l-800l kord 66,66 € 

Mahuti puhastamise hind  1,5m3- 4,5m3 kord 79,74 € 

        

mailto:info@ragnsells.ee
http://www.ragnsells.ee/


 

 

  

 
 

 
  

RAGN-SELLS AS Suur-Sõjamäe 50a 11415 TALLINN 
TELEFON 60 60 400 FAKS 60 60 411 E-POST info@ragnsells.ee  KODULEHT www.ragnsells.ee   
ARVELDUSKONTOD  221001178338  Swedbank, 10220002715011 SEB,  17000231134 Nordea 
REG KOOD 10306958 
  

 
 
 

Rakendatakse klientidele, kes ei täida korraldatud jäätmeveo tingimusi.  

Tühisõit objektile kord 
Vastavalt kogumismahuti 

tühjendushinnale 

Konteinerivälised jäätmed (kuni 100 l kott)*** 1m3 0,01 € 

 
 

*** RS rendikonteineri ümbervahetamisel või äratoomisel (kliendi soovil, lepingu lõppemisel või RS algatusel kliendi võlgnevuse tõttu) kliendi 
soovil konteineri ümbervahetamisel või äratoomisel lisandub konteineri tühjendus- ning puhastustasu  vastavalt kehtivale hinnakirjale 
Ületäidetuks loetakse konteinerit, millesse on pandud selline kogus jäätmeid, et konteineri kaant ei ole võimalik sulgeda, Kaane sulgemist 
takistavad jäätmed loetakse konteineri mahtu ületavateks jäätmeteks, 
Juhul kui konteiner sisaldab mittesobivaid jäätmeid (ohtlikud jäätmed, aia- ja pargijäätmed) on Ragn-Sells AS-il õigus jätta konteiner 
tühjendamata või küsida lisatasu mittesobivate jäätmete kõrvaldamise eest. 

 
Konteinerväliste ja konteineri mahtu ületavate jäätmete kogumisel hindab Ragn-Sells AS töötaja jäätmete kogust visuaalselt ja 
arvestab jäätmete mahtu (m3) auto kastis hõivatava ruumi järgi. 
 
Info hindade ja käitlusteenuste osutamise tingimuste kohta leiate ka meie kodulehelt www.ragnsells.ee 
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