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Hinnakiri kehtib alates 13.06.2019. Hinnad sisaldavad käibemaksu. 

 

Jäätmeliik Mahuti tüüp 
Graafikujärgne 

tühjendus või tühisõit 

Graafikuväline 

tühjendus  (tellimisel) 

Konteineri rent 

(kuu) 
Mahuti müük (tk) 

 Olmejäätmed  

jäätmekott kuni 100 liitrit 1,13 € 2,26 € - 0,50 € 

80 l konteiner 0,91 € 1,82 € 0,72 € 50,00 € 

140 l konteiner 1,60 € 3,19 € 0,90 € 50,00 € 

240 l konteiner 2,72 € 5,45 € 1,02 € 65,00 € 

370 l konteiner 4,20 € 8,40 € 2,22 € 135,00 € 

600 l konteiner 6,80 € 13,61 € 3,90 € 240,00 € 

800 l konteiner 9,07 € 18,14 € 4,26 € 245,00 € 

1100 konteiner 12,47 € 24,94 € 5,10 € 270,00 € 

1500 l konteiner 17,02 € 34,03 € 11,46 € 550,00 € 

2500 l konteiner 28,36 € 56,71 € 12,00 € 770,00 € 

4500 l konteiner 51,04 € 102,07 € 18,00 € 1 045,00 € 

 

 

Kirjeldus Ühik Hind 

Kordusarve saatmine tasumata arve kohta tk 2,30 € 

Võlateate saatmine tasumata arve kohta tk 3,84 € 

Mahutivälised pakendatud jäätmed (ilma kliendipoolse tellimuseta)  m3 28,75 € 

Katkise jäätmekoti äraviimine (kehtib kilekoti teenuse kasutajale) m3  45,00 € 

Jäätmekoti või kuni 800L ratastel konteineri käsitransport jäätmeveokini (11-15m veoki peatumiskohast) kord 3,85 € 

Jäätmekoti või ratastel kuni 240L konteineri käsitransport jäätmeveokini (16-40m veoki peatumiskohast) kord 11,50 € 

Vedaja logoga koti kohale viimine või saatmine postiga (kehtib kilekoti teenuse kasutajale) kord 1,20 € 

 

 

 

Kirjeldus Ühik Hind 

Konteineri paigaldamine, äratoomine või vahetamine teist tüüpi konteineri vastu 80-1100L (ratastel 

konteiner)* 
kord 36,00 € 

Konteineri paigaldamine äratoomine või vahetamine teist tüüpi konteineri vastu 1500-4500L kord 96,00 € 

Kliendi luku sh. värava või tõkkepuu avamine koos sulgemisega (võtme, puldi, kaardi) kord 1,04 € 

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

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

Lukuaasade paigaldus plastkonteinerile konteiner 12,00 € 

Lukuaasade paigaldus metallkonteinerile konteiner 36,00 € 

Veograafiku või lepingu korduv väljastamine eritellimusel posti teel tk 1,20 € 

* Ragn-Sellsi rendikonteineri ümbervahetamisel või äratoomisel (kliendi soovil, lepingu lõppemisel või Ragn-Sellsi algatusel kliendi 

võlgnevuse tõttu) lisandub konteineri tühjendustasu ja pesu (80-1100L 18,00 € ja 1500-4500L 36,00 €).  
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