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Hinnakiri kehtib alates 01.01.2020. Hinnad sisaldavad käibemaksu. 

Jäätmeliik Mahuti tüüp 
Graafikujärgne tühjendus 

või tühisõit 

Graafikuväline tellimisel 

tühjendus 
Konteineri rent (kuu) 

Olmejäätmed 

80 l konteiner 1,37 € 2,74 € 1,75 € 

140 l konteiner 2,40 € 4,80 € 1,75 € 

240 l konteiner 3,90 € 7,80 € 2,10 € 

370 l konteiner 6,32 € 12,64 € 2,60 € 

600 l konteiner 10,26 € 20,52 € 3,85 € 

660 l konteiner 11,29 € 22,58 € 3,85 € 

661 l konteiner 13,16 € 26,32 € 4,25 € 

800 l konteiner 13,68 € 27,36 € 4,25 € 

1100 l konteiner 18,82 € 37,62 € 5,70 € 

1500 l konteiner 25,66 € 51,32 € 12,00 € 

2500 l konteiner 38,62 € 77,23 € 16,80 € 

4500 l konteiner 69,50 € 139,01 € 19,20 € 

 

Kirjeldus Ühik Hind 

Kordusarve saatmine tasumata arve kohta tk 2,30 € 

Võlateate saatmine tasumata arve(te) kohta tk 3,84 € 

Jäätmekoti või ratastel kuni 800-liitrise konteineri käsitransport jäätmeveokini (<15m üle lubatu) kord 4,20 € 

Jäätmekoti või ratastel kuni 240-liitrise konteineri käsitransport jäätmeveokini (15-40m üle lubatu) kord 12,00 € 

Konteineri mahtu ületavate jäätmete või vahetult konteineri kõrval asuvate pakendatud jäätmete äravedu* m3 30,00 € 

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

sulgumist takistavad jäätmed loetakse konteineri mahtu ületavateks jäätmeteks. 

Kirjeldus Ühik Hind 

Konteineri paigaldamine, äratoomine või vahetamine teist tüüpi konteineri vastu 80-1100L** kord 39,60 € 

Konteineri paigaldamine äratoomine või vahetamine teist tüüpi konteineri vastu 1500-4500L** kord 108,00 € 

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

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

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

Lukuaasade paigaldus plastkonteinerile konteiner 13,20 € 

Lukuaasade paigaldus metallkonteinerile konteiner 36,00 € 

** Ragn-Sellsi rendikonteineri ümbervahetamisel või äratoomisel lisandub konteineri tühjendustasu vastavalt kehtivale hinnakirjale ja 

pesu kuni 1100L konteineri puhul 18,00 €/kord ja 1500-4500L konteineri puhul 36,00 €/kord. 
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