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Kobrit OÜ pakutavate teenuste hinnakiri alates 04.02.2019

Kobrit OÜ pakub alates 04.02.2019 Aia- ja haljastusjäätmete vastuvõtuteenust.
Võtame biolagunevat materjali vastu meie Mammu jäätmekäitluskohas Painkülas, Jõgeva vallas, Jõgevamaal.
Hakkame pakkuma ka iganädalast haljastusjäätmete äraveoteenust Jõgeval ja Jõgevamaal maist kuni detsembrini, vastavalt ilmale.
Pehme materjal nagu näiteks lehed, muru ja taimede jäätmed peaksid olema pakitud 150L (kuni 20kg) või 300L (kuni 30kg) kottidesse.
Jaanuarist aprillini teostame vedu, kui saame tellimusi vähemalt 50 kotti või 5m 3 okste ulatuses.
Kõvema materjali nagu oksad, võib autoga ligipääsetavasse kohta koguda hunnikusse.
Palume klientidel saata tellimus e-maili teel. Arve saadame Teile e-maili teel.
Enne tellimist palun tutvuge meie hinnakirja ja tingimustega.
Tellimused ja täiendavad küsimused palume saata e-mailile: jaak@kobrit.ee

Haljastusjäätmete äraveo ja kogumise hinnakiri.
Pakume teenust aprillist detsembrini. Hinnakiri kehtib alates 04.02.2019. Hinnad koos KM-ga.
Koti suurus
Koti max. kaal
Tavaline kott
JäätmekoodJäätme nimetus
150 l
kuni 20 kg
1,90 €
300 l
kuni 30 kg
2,75 €
Biolagunevad aia200201
ja pargijäätmed
Oma transpordiga
1 tonni hind
30 €
kohale toodud lahtine
Miinimumtasu 15.00€
NB! Kotid kuni 150L tasustatakse nagu 150L kotid, kotid üle 150L tasustatakse nagu 300L kotid. Üle 300L kotte me ära ei vii.
Lisatasud:
Ülekaalu tasu
Kotid, mis asuvad 2-5m autole ligipääsetavast kohast
Kotid, mis asuvad 5-10m autole ligipääsetavast kohast

0,16 €/kg
0,50 €/kg
1,50 €/kg

Kui kotid asuvad kaugemal kui 10m autole ligipääsetavast kohast, tuleb hind eelnevalt kokku leppida.
info ülekaaluga kottide ja kottide, mis asuvad kaugemal kui 2m autole ligipääsetavast kohast olemasolu kohta PEAB olema märgitud tellimusse.
Vastasel korral võib autojuht äraveost keelduda ja küsida miinimumtasu.
Soodustused:
Tellimused üle 50 koti
Tellimused üle 100 koti

-5%
-10%

TINGIMUSED:
Viime ära ainult biolagunevaid aia- ja pargijäätmeid. Kotte, mis sisaldavad kive, metalli, plastikut või muud mitte-biolagunevat materjali, me ära ei vii.
Pehmed rohejäätmed (lehed, muru, jne.) palume koguda 150L (kuni 20kg) või 300L (kuni 30kg) kottidesse. Oksad võib koguda hunnikusse.
Kotid/oksad peavad asuma veoautole ligipääsetavas kohas, max. 2 m laadimiskohast. Kui veoauto tuleb parkida kaugemale, rakendame lisatasu.
Okste koguse (m3) hindab autojuht enne laadimist.
Üle 150L ja/või üle 20kg kotid maksustatakse nagu 300L kotid.
Üle 30kg kotid maksustatakse nagu 300L kotid + tasu iga lisakilogrammi eest.
Okste äravedu:
Oksad ja muud haljastusjäätmed, mida on raske kottidesse pakkida, võib koguda hunnikusse.
Äraveo hind sõltub kogusest, autole ligipääsu olemasolust, haljastusjäätmete värskusest, prügi segunemisastmest (olme-, ehitus- või muu prügiga).
Enne tellimist või hinnapakkumise küsimist palume saata hunniku mõõdud, mille autojuht kinnitab enne laadimist.
Materjali maksimaalne diameeter on 100mm. Sellest suurema materjali või suuremate koguste puhul pakume puiduhakkimiseteenust.
Üle 20m3koguse okste korral palun küsida hinnapakkumist
Okste äravedu
Okste äravedu (kuni 4m3)
Okste äravedu (5+ m3), alates ja rohkem

Kontakt:
Kobrit OÜ
Mammu jäätmekäitluskoht
Painküla, Jõgeva vald, Jõgevamaa
tel. +372 53037664
e-mail: jaak@kobrit.ee
www.kobrit.ee

Hind €∕ m3
15
12

