
 
 

 
Muu Eesti (1. tsoonist ja 2. tsoonist väljapoole jäävad piirkonnad) 
Hinnakiri kehtib alates 01.08.2017 

 

 

Mahuti suurus Hind KM-ta Hind KM-ga 

Pakendikott Tasuta* Tasuta* 

Kuni 140l 2,04 € 2,45 € 

Kuni 240l 2,33 € 2,80 € 

Kuni 370l 3,75 € 4,50 € 

Kuni 660l 3,75 € 4,50 € 

Kuni 800l 5,83 € 7,00 € 

Kuni 1100l 7,75 € 9,30 € 

Kuni 1500 9,58 € 11,50 € 

Kuni 2500 18,50 € 22,20 € 

Kuni 4500 29,08 € 34,90 € 

Süvamahuti kuni 0,8m3 12,43 € 14,92 € 

Sümamahuti kuni 3m3 22,25 € 26,70 € 

Süvamahuti kuni 5 m3 31,25 € 37,50 € 

1 Tutvuge tasuta pakendikoti teenuspiirkondadega kodulehel www.ragnsells.ee või küsige klienditeenindusest 60 60 439 

Teistes piirkondades on pakendikoti teenuse hinnaks 1.80 tk (koos käibemaksuga) 

 

Teenuse kirjeldus Ühik Hind KM-ga 

Graafikuväline lisatühjendus Vastava konteineri regulaarsele 

tühjendushinnale lisandub +30% 

Konteineri paigaldamine, äratoomine või vahetamine teist tüüpi konteineri vastu 

80-1100L (ratastel konteiner)* 
kord 39,60 € 

Konteineri paigaldamine äratoomine või vahetamine teist tüüpi konteineri vastu 

1500-4500* 
kord 108,00 € 

Jäätmekoti või ratastel kuni 800-liitrise konteineri käsitransport jäätmeveokini (11-

25m veoki võimalikust peatumiskohast) 
kord 3,85 € 

Jäätmekoti või ratastel  kuni 240-liitrise konteineri käsitransport jäätmeveokini (26-

50m veoki võimalikust peatumiskohast) 
kord 11,50 € 

Ragn-Sells universaallukk (ASSA või  ABLOY kodeeritud tabalukk) (edasine 

avamisteenus tasuta) 
tk 45,60 € 

Kliendi luku sh. värava või tõkkepuu avamine koos sulgemisega (võtme, puldi, 

kaardi jms) 
kord 1,04 € 

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

Veograafiku väljastamine posti teel tk 1,20 € 

Konteinerile kleebise paigaldamine (sisaldab kleebist) tk 2,15 € 

Lukuaasade paigaldus plastkonteinerile konteiner 13,20 € 

Lukuaasade paigaldus metallkonteinerile konteiner 36,00 € 

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

võlgnevuse tõttu) lisandub konteneri tühjendustasu vastavalt kehtivale hinnakirjale ja pesu kuni 1100-liitrise konteineri 

puhul 18€/tk ja 1,5-4,5m3 konteineri puhul 36€/tk. 

http://www.ragnsells.ee/


 
 

Kirjeldus Ühik Hind 

Sorteerimisnõuetele mittevastava (prügise) paberikonteineri tühjendamine Võrdne vastava suurusega olme-

jäätmete koneineri tühjendustasuga 

Tühisõit objektile  Võrdne vastava suurusega olme-

jäätmete koneineri tühjendustasuga 

Kordusarve saatmine tasumata arve kohta tk 2.30 € 

Võlateate saatmine tasumata arve(te) kohta tk 3.84 € 

Konteinerite mahtu ületavate jäätmete või konteineriväliste, vahetult konteineri 

kõrval asuvate pakendatud jäätmete äravedu (kuni 100 l kotid) 

m3 30,00 € 


