
 

  

 
 

 
  

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  EE202200221001178338 Swedbank, EE781010220002715011 SEB, 
EE321700017000231134 Luminor, EE724204278608992403 Coop Pank 
REG KOOD 10306958 
  

 

 

Hinnakiri kehtib alates 01.06.2019. Hinnad sisaldavad käibemaksu. 

 

Jäätmeliik Mahuti tüüp 
Graafikujärgne 

tühjendus 

Graafikuväline tühjendus 

(tellimisel) 
Konteineri rent (kuu) 

Olmejäätmed 

Jäätmekott kuni 20 l 0,60 € 0,78 € - 

Jäätmekott kuni 150 l 0,72 € 0,94 € - 

80 l konteiner 0,79 € 1,03 € 0,00 € 

140 l konteiner 1,39 € 1,80 € 0,00 € 

240 l konteiner 2,38 € 3,08 € 0,00 € 

370 l konteiner 3,66 € 4,76 € 0,00 € 

600 l konteiner 5,94 € 7,73 € 0,00 € 

800 l konteiner 7,92 € 10,30 € 0,00 € 

1100 l konteiner 10,88 € 14,15 € 0,00 € 

2500 l konteiner 24,74 € 32,17 € 0,00 € 

4500 l konteiner 44,54 € 57,91 € 0,00 € 

Paber ja kartong 

240 l konteiner 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

600 l konteiner 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

2500 l konteiner 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Biolagunevad köögi- 

ja sööklajäätmed 

140 l konteiner 0,34 € 0,44 € 0,00 € 

240 l konteiner 0,58 € 0,75 € 0,00 € 

370 l konteiner 0,89 € 1,15 € 0,00 € 

Suurjäätmed 1 m3 0,00 € 0,00 € - 

 

Kirjeldus Ühik Hind 

Tühisõit objektile (olmejäätmed) kord vastava mahuti tühjendushind 

Tühisõit objektile (paber ja kartong ning biolagunevad jäätmed) kord 3,83 € 

Kordusarve saatmine tasumata arve kohta tk 2,30 € 

Võlateate saatmine tk 3,83 € 

Tasumata arve tõttu peatatud jäätmeveo taasalustamine pärast võlgnevuse likvideerimist kord 7,67 € 
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Kirjeldus Ühik Hind 

Kuni 1100 L konteineri paigaldamine või äratoomine; vahetamine teist tüüpi konteineri vastu* tk 12,00 € 

1500L ja suuremate konteinerite paigaldamine või äratoomine; vahetamine teist tüüpi konteineri 

vastu* 
tk 30,00 € 

Jäätmekoti või ratastel kuni 800-liitrise konteineri käsitransport jäätmeveokini (4-15m veoki 

võimalikust peatumiskohast) 
kord 3,85 € 

Jäätmekoti või ratastel kuni 240-liitrise konteineri käsitransport jäätmeveokini (16-40m veoki 

võimalikust peatumiskohast) 
kord 11,50 € 

Kliendi luku sh. värava või tõkkepuu avamine koos sulgemisega (võti, pult, kaart) kord 1,04 € 

Kliendi luku sh. värava või tõkkepuu avamine koos sulgemisega (mobiiltelefoniga) kord 1,70 € 

ASSA või ABLOY tabalukk kodeeritud Ragn-Sellsi võtmega (lisandu luku avamise tasu) tk 45,60 € 

Veograafiku korduv väljastamine eritellimusel posti teel tk 1,20 € 

Biojäätmete konteineri vooderduskott ja selle paigaldus, 80-140 liitrised konteinerid kord 1,90 € 

Biojäätmete konteineri vooderduskott ja selle paigaldus, 240 liitrised konteinerid kord 2,30 € 

Lukuaasade paigaldus plastkonteinerile konteiner 12,00 € 

Lukuaasade paigaldus metallkonteinerile konteiner 36,00 € 

Konteineri mahtu ületavate jäätmete või konteineriväliste, vahetult konteineri kõrval asuvate 

pakendatud jäätmete äravedu** 
m3 30,00 € 

* RS rendikonteineri ümbervahetamisel või äratoomisel (kliendi soovil, lepingu lõppemisel või RS algatusel kliendi võlgnevuse 

tõttu) lisandub konteineri tühjendustasu vastavalt kehtivale hinnakirjale ja pesu kuni 1100-liitrise konteineri puhul 18,00 €/kord 

ja 1,5-4,5 m3 konteineri puhul 36,00 €/kord  

** Ületäidetuks loetakse konteinerit, millesse on pandud selline kogus jäätmeid, et konteineri kaant ei ole võimalik sulgeda. 

Konteineri sulgemist takistavad jäätmed loetakse konteineri mahtu ületavateks jäätmeteks. 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. 
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