


TINGIMUSED 
PiiHJALIKUMALT 

JAATMETE KOGUMISINFO 
SEGAOLMEJAATMED 

Tiihjendamine: tiheasustuses Oks kord 4 nadala jooksul, hajaasustuse 
Oks kord 12 nadala jooksul 
Mahuti: tiheasustuses min. 80 L mahuti, hajaasustuses min. 240 L 
mahuti 
Kogumine: mahutisse ei sobi allpool toodud liigiti kogutavad jaatmed, 
ehitusjaatmed, ohtlikud jaatmed, elektroonikaromud, vanarehvid, 
p5IIumajandusplast jms. 

BIOLAGUNEVAD KiiiiGI- JA SiiiiKLAJAATMED 
Tiihjendamine: Oks kord 2 nadala jooksul 
Mahuti: kuni 240 L mahuti. Konteineri hOgieeni ja puhtuse tagamiseks 
vooderdab Ragn-Sells biojaatmete konteinerid biokotiga (tasuline 
teenus). Teenusest loobumiseks kirjutage info@ragnsells.ee. Lubatud 
on ka kinnises kompostris kompostimine.  
Kogumine: pane mahutisse ainult biolagunevad jaatmed lahtiselt, 
paberkotis v5i taielikult biolagunevas kotis (kilekotid keelatud). 

VANAPABER 
Tiihjendamine: Oks kord 12 nadala jooksul 
Mahuti: min. 240 L mahuti 

PAKENDIJAATMED 
Tiihjendamine: Oks kord 12 nadala jooksul 
Mahuti: korterelamutes, ari-, tootmis- ja Ohiskondlikes hoonetes min. 
240 L mahuti. Eramajades v5ib kasutada nii min. 240 L mahutit kui 150 
L kogumiskotti. 
Kogumine: pane mahutisse puhas plast-, metall- ja tetrapakend, mis ei 
sisalda toidujaatmeid ega vedelikke. 

KLAASPAKENDID 
Tiihjendamine: Oks kord 12 nadala jooksul 
Mahuti: 240 L mahuti 
Kogumine: pane mahutisse puhtad kaanteta pudelid ja purgid. 

SUURJAATMED 
Tiihjendamine: vedu toimub märtsi, juuni, septembri ja detsembri 
kolmandal nadalal. Tapne kuupaev antakse tellimuse esitamisel. 
Tellimus esitage tellimus@ragnsells.com, kirjutades mida ja millises 
koguses soovite Ole anda. 
Kogumine: suurjaatmed on moobel ja muud sisustusesemed, mis ei ale 
olnud ehitise osad. Uhe suurjaatmete veokorra maksimaalne maht on 
kuni 5m3. Jaatmetele peab olema tagatud ligipaas ka kraanaga veokiga 
(elektriliinid, puud-p55sad, varavad jmt). 

HALJASTUJAATMED 
Tiihjendamine: vedu toimub Oks kord kuus kolmandal nadalal 
ajavahemikus 01.05-30.11. Tapne kuupaev antakse tellimuse 
esitamisel. Tellimus esitage tellimus@ragnsells.com, kirjutades millises 
koguses jaatmeid soovite Ole anda. 
Kogumine: jaatmed peavad olema pakitud labipaistvasse, suletud ja 
kergesti teisaldatavatesse biolagunevatesse kuni 150L kottidesse ning 
sisaldama Oksnes aia- ja haljastujaatmeid (muru, vaiksemad oksad, 
lehed jmt). Kotid (taiskaaluga kuni 20 kg) tuleb paigutada asukohta, 
millele on tagatud ligipaas. 

TEKSTIILIJAATMED 
Tiihjendamine: vedu toimub märtsi, juuni, septembri ja detsembri 
kolmandal nadalal. Tapne kuupaev antakse tellimuse esitamisel. 
Tellimus esitage tellimus@ragnsells.com, kirjutades millises koguses 
jaatmeid (r5ivad ja tekstiil) soovite Ole anda. 
Kogumine: jaatmed tuleb pakendada labipaistvasse jaatmekotti, millele 
peab veopaeval olema tagatud ligipaas. 

NB! Segaolmejaatmete mahutisse ei tohi panna liigiti kogutavaid jaatmeid! 
Sorteeritud jaatmeid on k5ige mugavam Ole anda tekkekohal. Kase valla 
elanik saab jaatmeid Ole anda ka jaatmejaamas. 

TEENINDUSAEG 
Veoteenuse osutamise aeg: E-R 07:00-23:00, nadalavahetustel ja riiklikel 
pOhadel 10:00-22:00. 

RAGN.lSELLS 

NOUDED KOGUMISVAHENDILE 

-

Koik algab siit 

• Jaatmete mahuti peab olema ilmastikukindel, kompaktne ja 
vigastusteta, korralikult suletav ja jaatmeveoki t5stemehhanismiga 
tOhjendatav. 

• Margista mahuti(d) kinnistu aadressiga ja mahutis oleva jaatmeliigiga. 
• Mahutite lukustamise korral kindlustab Klien! nende avamise 

tohjenduspaeval v5i tellib Ragn-Sellsilt eraldi teenusena luku avamise 
teenuse. 

• Uletaitunud mahuti v5i selle k5rvale pandud mahutivalised pakendatud 
olmejaatmed viib Ragn-Sells ara graafikujargsel veopaeval. Jaatmete 
kogust hinnatakse visuaalselt ja araveo teenustasu arvestatakse kehtiva 
hinnakirja alusel. Mahutivaliste olmejaatmete regulaarne teke ei ale 
lubatud! Kui jaatmed ei mahu mahutisse ara, tuleb kasutusele v5tta 
suurem mahuti. 

MAHUTITE PAIGALDAMINE JA ARAVEDU 
• Ragn-Sellsilt tellitud konteinerite paigaldamine on tasuta kuni

31.03.2023. Ragn-Sellsilt rendile v5etud mahuti vahetamine 
rendiperioodi jooksul on tasuta. Mahutite aravedu peale eelnimetatud 
kuupaeva on tasuline (vt kehtivat hinnakirja). 

• Kui jaatmevaldaja alustab taiendava jaatmeliigi kogumisega ja rendib voi 
ostab selleks Ragn-Sellsilt konteineri, siis toimub konteineri 
paigaldamine tasuta. 

• Mahutite tasuta kokku kogumine jaatmeveo perioodi I5ppemisel kolme 
kuu jooksul. 

KUIDAS SAADA VABASTUST? 
Erandkorras v5ib Kase Vallavalitsus jaatmevaldaja lugeda korraldatud 
jaatmeveoga mitteliitunuks, kui jiiiitmevaldaja ei ela viii ei tegutse alaliselt

kinnistul. Korraldatud jaatmeveoga mitteliitumine on voimalik korraga kuni 
viieks aastaks. Jaatmeveost vabastusi ja Ohise mahuti kasutamise 
n5usolekuid annab ainult Kase Vallavalitsus. Taotluse saab esitada: 
• e-posti teel saates vabas vormis taotluse vald@kosevald.ee 
• Vallavalitsuses (Hariduse tn 1, Kase alevik) 
Tapsem info veebilehel www.kosevald.ee/korraldatud-jaatmevedu voi tel 
633 9300. 

ARVED 
• Teenuste eest (ka t0his5idu eest) esitatud arvete maksetahtaeg on 

14 kalendripaeva. 
• Kui Klient tarbib teenuseid kuus vahem kui 5 € eest, siis Ragn-Sells 

jatab 5iguse arve valja saata peale nimetatud summa (5 €) taitumist, 
kuid mitte harvem kui 1 kord aastas. Tagamaks arvete 5igeaegse 
tasumise, soovitame s5Imida pOsimaksekorralduse. 

• Juhul, kui veopaeval ei olnud mahutit maaratud kohas, sellele oli 
juurdepaas takistatud, mahutis olid mittevastavad jaatmed, mahuti oli 
tOhi voi mahuti tohjendamine on ohtlik avalikkusele, laadimistbbde 
teostajale v5i tbbv5tja tehnikale, on Ragn-Sellsil 5igus esitada arve 
tOhisBidu kohta. 

• Arve tasumata jatmisel arvel margitud kuupaevaks on Ragn-Sellsil Bigus 
nBuda Kliendilt viivist vBlaBigusseaduse § 113 lg 1 satestatud suuruses. 

• Arve tahtajaks tasumata jatmisel on Ragn-Sellsil Bigus edastada nBue 
inkassosse. 

• Juriidilistele isikutele me ei valjasta paberarveid. 
• Arvete tasuta valjastamise kanalid: e-posti aadress, e-arve pangas, 

Ragn-Sellsi iseteeninduskeskkond. Klientidele, kes soovivad lisaks 
e-arvele ka paberarvet, lisandub sellekohane lisatasu 1,80 eurot. 

ISETEENINDUS JA MOBIILIRAKENDUSED 
Ragn-Sellsi iseteeninduse www.ragnsells.ee/iseteenindus vBi 
mobiilirakenduse "Ragn-Sells Eesti" kaudu on vBimalik jalgida mahutite 
tOhjendusgraafikuid, tellida lisateenuseid, tasuda arveid jmt. Jaatmete 
sorteerimist aitab lihtsustada sorteerimisapp "RagnCycle". Lisaks leiab 
sortimise juhendeid ja napunaiteid: www.ragnsells.ee/sorteeri. 
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