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Tallinna Keskkonnaameti
juhataja 29.01.2013 kdskkirja nr

1-I/5 LISA 1

Jliitmeveoleping nr ......-.....

registrikood 75032325' postiaadress Harju 13'

Tallinnas ......................20.'..a.
Kliendi nr....................

Tallinn 10130, mida esindab
Tallinna Keskkonnaamet (edaspidi Amet),

pbhimiiiiruse alusel ameti juhataja Otto Popel

ja

(edaspidi Klient), edaspidi nimetatud ka eraldi Pooled. solmisid kiiesoleva lepingu (edaspidi Leping)

kogused hinnatakse

Pool v6i iihiselt

alljiirgnevas:

1. Lepingu objekt
l.l Lepingu objekt on jilitmeveoteenuse osutamine:

1.1.1 erakliendilen
1.1.2 korteriiihistule fI, korterite arv majas on """"""""""""
1. 1.3 iirikliendile ja asutusele [--

2. tildtingimused
2.1 KAesolev leping reguleerib Ameti ja Kliendi vahelisi suhteid korraldatud jiiatmeveo teenuse ning sellega seotud lisateenuste

osutamisel.

3. Mahutite viiljaveokoha aadress, jhitmete liili, tiiiip, maht, kogus, kuuluvus, viiljaveo sagedus ja viiljaveo graafiku

* * SKM-siivakogumismahuti
:|*1. Naiteks. tx+nat 1t kord 4 niidala jooksul); 3xlndl (3 korda iihe niidala jo.oksul)

Viiljaspool konteinereid ladustatud jtutmete v6i Uletaitunud konteinerite lisajiiiitmete ning suurjiititmete

visuaalselt Jiiiitmevedaj a titdtaja(te) poolt.

t TatGakseJuhut*ut Lepingu sdlmija ja arve saaja on erinevad
**Tziidetaksejuhul, kui tctienisoovib lisaks e-posti aadressile saadetud arvele saada arvet paberkandjal

5. Loobun mahutiviiliste pakendatud jiiiitmete graafikujiirgsest veoteenusest

6. Arvete esitamine
Arve esitatakse Kliendi poolt niiidatud e-postiaadressile, panka (otsekonalduse puhul) vdi Paberarvena

Arve saaia*

Arve e-posti aadress(id)

Arve Dostaadress**

7. Ldppsiitted
Lepingu hulka kuuluvad selle lahutamatute osadena Tiiuptingimused (kiittesaadav rvww.Drusi.ee ), lisad' kehtivad hinnakirjad'

Lepingu muudatused. Klient kinnitab, et ta on kdik Lepingu dikumendid saanud, nendega tutvunud ja aktsepteerinud'

rekvisiidid

unevad jiiiitmed, SJ-suurj2iAtmed

valitud lisateenused (lisateenuste nimekiri on toodPd hinnaki

B. Poolte reKvlsllolo

TALLINNA KESKKONNAAMET &ec4r 759122I IZ I ian

Hariu l3 Tallinn 10130, tel. 616400q io*ilznnrl

Swedbank a/a Isikukood:

Danske Bank a/a 33513140001

IBAN: EEI 733003335 I 3 140001 Elukoha/iuriidiline aadress:

SEB Pank a/ al 022021 5937 220
IBAN : EE02l 0 1022021 5937 220 e-Dost:

Nordea Pank a/a17003324064
IBAN: EE65 I 7 000 17 003324064 Telefon:

NIMI. NIMI:



l.l

1.2

1.3

1.4

Tallinna Keskkonnaameti juhataja 29.01'2013
Kiskkirjanr 1-1/5

LISA 2

LePingu nr """ lisa I

Tallinna Keskkonnameti jiiiitmeveolepingu tiiiiptingimused

Kehtib alates 01.02.2013

r. UtosArrno
Kiiesolevad tuiiptingimused reguleerivad konaldatud jaiitmeveo teenuse ja lisateenuste osutamist kliendile Tallinna

Keskkonnaameti poolt. Tuiiptingimused on solmitud jdiitmeveolepingu lahutamatu osa'

omavahelistes suhetes lfituvad pooled kohaldatavatest oigusaktidest, keskkonnakaitse headest tavadest,

tiiiiptingimustest, hinnakirjast ja poolte vahel solmitud lepingutest. Kui ttiiiptingimused vdi hinnakiri ning lepingusdtted

on omavahel vastuolus, siis kohaldatakse lepingusiitteid'

Ttitptingimustes maaratlemata moisteid kasutatakse lepingus ja 6igusaktides satestatud tiihenduses vdi nende iildlevinud

tiihenduses.

Lepingu loppemine v6i lopetamine ei vabasta pooli nende kohustuste taitmisest, mis tekkisid poolte vahel lepingu

kehtimise ajal v6i seoses lepingu l6ppemisega'

1.5 M6isted

Amet - Tallinna Keskkonnaamet, rg-kood 75032325, aadress Harju tn 13, Tallinn; Tallinna linna haldusterritooriumil

olmejiiiitmete veo korraldaja.

EhitusjA6trned - puidu-, metalli-, betooni-, tellise- ja klaasijaiitmed, muud ehitus- ning lammutusjiiatmed ning

vtiljaveetav pinnas.

Hinnakiri - teenuste loetelu koos m6Otiihikute ja hindadega'

Jaiitmed - korraldatud jaiitmeveo moistes kodumajapidamisj:iatmed ning kaubanduses, teeninduses vOi mujal tekkinud

oma koostise ja omaduste poolest samalaadsed segaolmejdiitmed, paber ja kartong, biolagunevad ning suurjiidtmed'

Jiiltmeveok - jAiitmete kogumiseks ja vedamiseks ette ndhtud sOiduk'

Jiiiitmeveoleping - leping kliendi ja ameti vahel, mille alusel amet osutab kliendile jiiatmeveoteenust.

Jdiitmeveoteenuse osutaja - kiiesolevast lepingust tulenevaid jfliitmeveoteenuseid osutav isik'

Klient - korraldatud jiiAtmeveoga liitunud jiiiitmetekitaja v6i jiiatmevaldaja. Jiidtmevaldaja on kas korteriuhistu selle

puudumisel aga selle kinnisasja omanik, millel asub suvil4 elu- v6i iiriruum.

Kogumismahuti - jtiatmete kogumiseks ette naihtud j:Uitmekott, mahuti, siivakogumismahuti v6i presskonteiner, mis on

kliendi, ameti v6i kolmanda isiku omandis vdi kasutuses. Kogumismahuti maksimaalne tiiismass soltub selle

mahutavusest ja tootja lubatud taismassi miidrast. Kogumismahutina v6ib kasutada Tallinna jiidtmehoolduseeskirjas

nimetatud mahuteid. 80-l 100 I plastist kogumismahutid peavad vastama EVS-EN 840:2004 standardile.

Korraldatud jaatmevedu - olmejiiiitmete kogumine ja vedamine miiaratud piirkonnast miidratud jiiiitmekditluskohta v6i

-kohtadesse kohaliku omavalitsuse iiksuse valitud isiku poolt.

Lisateenus - tasuline jiiiitmekiiitlustoiming, mida amet kliendile osutab.

Ohtlikud jaiitmed - oigusaktide alusel ohtlikeks jiiiitmeteks loetavad ained ja esemed.

Pool - klient vdi amet, koos Pooled.
Segaolmejii6tmed - liigiti kogumisest iile jiianud olmejiidtmed, v.a ttitiptingimuste punktides 3.10.1-3.10.12 nimetatud

jdiitmed.

Teenus - jiiiitmete kogumine, vedamine, taaskasutamine ja kdrvaldamine 6igusaktide, lepingu ja hinnakirja kohaselt'

Tiihjenduspaev - jiiiitmeveolepingus kindlaks miiiiratud graafikujdrgne i tiihjendamise piiev.

Vahetusmahuti - kogumismahuti, mis t6stetakse koos sellesse kogutud jiiiitmetega jaatmeveokile. Vahetusmahuti puhul

onjdiitmetelubatudkaalkuni l0m3mahutis8tonni jatile l0m3mahutis 12tonni.

2. KLIENDI OTCUSNO
Kliendil on 6igus:
saada konalditud jiiiitmeveo piirkonnas teenust ja lisateenuseid jiiiitmeveolepingu ja Tallinna jiiiitmehoolduseeskirja

kohaselt;
panna kogumismahutisse ainult selliseid jaatmeliike, mille kohta ta on s6lminud ametiga lepingu, jiirgides tiiiiptingimusi

ja kogumismahutite kasutusjuhendis sdtestatut;

isitada ametile kaebusi, ivaldusi ja muid piiiirdumisi ameti klienditeeninduses, E-prtigi iseteeninduskeskkonnas

veebilehel www.prugi.ee, infotelefonil 616 4000, posti ja elektronposti teel aadressil info@.prugi.ee. Amet vastab

p60rdumistele kiimne kalendripiieva jooksul pdrast kiittesaamist;

saada teavet teenuse osutamise hiiiiete kohta veebilehelt www.prugi.ee ja ameti infotelefonilt 6164000 tiiOpdeviti

ajavahemikul 8. I 5-l 7.00;

..itudu tti*utirja alusel tellimusi teenuse graafikuv[liseks osutamiseks E-priigi iseteeninduskeskkonnas veebilehel

www.prugi.ee, infotelefonil 616 4000 v6i e-posti teel. Tellimuse esitamisel identifitseerib klient ennast ameti noudmisel

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5



2.7

2.8

4

nime, isikukoodi voi driregistri koodi ja kliendinumbriga teatades soovitava teenuse osutamise tiipse aadressi'

kogumismahuti suuruse ja arvu ning jiiAtmeliigi;

2.6 loobuda mahutiviiliste pakendatud jaiitmete graafikujiirgsest veoteenusest, fikseerides selle jiiiitmeveolepingus lepingu

sOlmimisel:
esitada pretensioone konkeetse jiiiitmete viiljaveo osas kahe t00p5eva jooksul piirast teenuse jalvdi lisateenuse

osutamise PAevasU
saada ameti siitil dra jiiilnud jii2itmeveo konal graafikuviiline asendusvedu i.ihe kuu jooksul parast iirajiianud veo piieva'

Amet lepib asendusveo aja kliendiga kokku'

3. KLIENDIKOHUSTUSED
Klient kohustub:
tasuma teenuse ja lisateenuste eest hinnakirja ja esitatud arve alusel;

vastutama enda kasutuss. -tua kogumismahuti sdilimise, korrashoiu ja puhtuse eest ning tagam4 et kaanega

kogumismahuti kaas oleks suletud asendis;

tagama ttihjenduspaeval jdiitmeveoki takistusteta ligipaiisu kogumismahutile, sealhulgas lukustatud uste ja varavate

uu-u.it. ning kogumismahuti lukustamise korral selle avamise;

tagun' et ratastel kogumismahutit on voimalik veeretada jii?itmeveoki juurde mOtida k6va kattega teed vdi on

jiiiitmeveokil vahetu juurdepaiis kogumismahutile. Kogumismaluti iimber peab olema viihemalt iiks meeter vaba ruumi

kogumismahuti teenindamiseks. Klient hoiab kogumisirahuti ligipiiasutee pyh]a talvel lume- ja jiiiivabana ning tagab, et

koduloomadel ei oleks v6imalik riinnata jdiitmeveoteenuse orutaiu t06tajaid. Jiiiitmeveoki ligipiiiisutee laius peab olema

vfiemalt 3,5 m ja vaba k6rgus tee kohal viihemalt 4,5 m;

paigutama kuni 0,g m, mah"utavusega ratastel kogumismahuti jiidtmeveokiga samal tasandil k6va kattega (betoon, asfalt,

kiviparkett vms) alusele, .ir.i of.jaat.eveoki l-ahimast vdirnalikust peatumiskohast kaugemal kui kiimme meetrit;

paijutama tile 0,8 m, mahutavusega voi ratasteta kogumismahuti jiiiitmeveokiga samal tasandil k6va kattega (betoon,

astatt, tivipartett vms) alusele, mil-lele iaatmeveok piiliseb juurde kogumismahuti tiihjenduskiiljelt;

paigutama jiiitmemahuti, mis ei ole kaiitsi teisaldatav, seliiselt, et seda on voimalik tiihjendada jaiitmeveokisse vahetult

paiknemiskohast. Siivakogumismahuti trihjendamiseks peab olema tagatud..veokiga ligipaiis vahemalt 3 m kauguselt'

iuitr.n.oti peatumiskohiju tiinutogu.ismahuti vahelisel alal ei tohi olla liiklusvahendeid ega muid takistusi;

hoolitsema omal initsiatiivil, omal lulul ja 6igel ajal kogumismahuti, sealhulgas vahetusmahuti paigaldamiseks ja

3.1

3.2

J.J

3.4

3.5

3.6

J.I

3.8
teenindamiseks vajalike lubade ja koosk6lastuste olemasolu ja pikendamise eest;

3.9 teavitama kogumismahuti kasutusjuhendi ja Tallinna jiiatme-hoolduseeskirja nouetest isikuid, kes kasutavad kliendi

valduses oleviid kogumismahuteid v6i vastutavad nende korrasoleku ja paiknemise eest;

3.10 tagam4 et segaolmeJaatmete kogumismahutisse ei panda jdrgmisi jiiiitmeliike:

:.f O.f 
" jaalmed,-mille iiigiti togu*ine on konaldatud Tallinna jiiiitmehoolduseeskirja kohaselt;

3.10.2 tule- v6i plahvatusohtlikud jiiiitmed;

3.10.3 vedeladjl2itmed;
3.10.4 ohtlikudjiiatmed;
3.10.5 biolagunevad aia- ja haljastusjiiiitmed;

3.10.6 suurjdiitmed;
3.10.7 probleemtooted v6i nendest tekkinud jdiitmed;

3.10.8 kaimlajAiitmed;
3.10.9 kogumiskaevude setted;

3.10.10 ain-ed ja esemed, mis vdivad ohustada kogumismahuti hooldajat v6i jAdtmevedajat v6i teisi isikuid;

3.l0.ll ained ja esemed, mis kaalu, m66tmete vOi kuju t6ttu v6i muul p6hjusel vdivad kahjustada mahuteid vOi

jAiitmeveokeid vOi raskendavad m6rkimisviiiirselt jiiiitmete kokkupressimist;

3.10.12 ehitusjaatmed;
3.11 liigiti koguma paberit ja kartongi ning biolagunevaid jdiitmeid Tallinna jiiiitmehoolduseeskirjas toodud nouete kohaselt;

3.l2paiema-segaolmejaiiimeO, ml-lte trutgas on kergesti riknevad, haisvad ja lendlevad jdiitmed (nditeks tuhk ja

ianavaptihkmed), sigaolmejiiatmete mahutisse pakendatult ning selliselt, et need ei p6hjusta ohtu inimestele ega miiiiri

mahuteid;
3.13 mitte kasutama kogumismahutit vastuolus selle otstarbega ega muutma lepingus ndidatud viiljaveokoha aadressi, kui ta

ei ole saanud ametilt selleks kirjalikku taasesitamist v6imaldavas vormis n6usolekut;

3.14 mitte lubama kolmandal isikul oma majandustegevuse kliigus tiihjendada jiiiitmeveolepingus siitestatud

kogumismahuteid;
3.l5v6imaldama ametil t6ita punklis 4.1.2. toodud 6igust. Klient kohustub ametit viivitamata teavitama kdikidest

asjaoludest, mis vdivad takistada lepingu tiiitmist;
3.16tagama, et vahetusmahuti ei ole titi taioetud ja ja.atmevedajal on voimalik see sulgeda v6i kinni katta viisil, mis hoiab

ara jii.iitmete sattumise keskkonda laadimise v6i veo kiiigus;

3.l7huvltama ametile temalt renditud kogumismahuti kadumise v6i rikkumise korral selle maksumuse tegeliku viiiirtuse

alusel;
3.18 tagama segaolmejii6tmete ja biolagunevate jiiiitmete kogumismahuti ttihjendamise v6i draveo sageduseg4 mis vlldib

ko'gumism-ahuti 
-tiletaitumist, 

haiiu ja kahjurite teket ja iimbruskonna reostust ning on kooskdlas Tallinna

j diitmehoolduseeskirj aga;

3.19 mahuti pesu tellimisel tagam4 et mahuti on tiihi;
3.20 mahuti vahetuse tellimisel tagama, et mahuti on tiihi;
3.21 paigutama mahuti naaberkinnistul olevast eluhoonest vdhemalt 5 m kaugusele, kui naabritega ei ole teisiti kokku lepitud;



)

3.22 paigutarnamahuti hoone vtilisseinas olevast ukse-, akna- v6i muust avast olema viihemalt 2 m kaugusele, kui muu ohutu

kaugus ei ole usaldusviidrsel viisil t6endatud'

4. AMETI orCUSnO
4.1 Ametil on 6igus:
4. l. I saada tasu osutatud teenuse ja lisateenuste eest;

4.1.2 rakendada hinnakirja alusel tasusid jiirgmiselt:

4.1.2.1 iiletiiitunud kogumismahuti ttihjendamise eest. UletAitunuks loetakse kaanega kogumismahutit, mille kaant ei ole

voimalik taielikult sulged4 v6i kaaneta kogumismahutit, mis on tiiidetud korgemalt kui kogumismahuti servani;

4.l.Z.Z sortimata v6i valet tiiki jtutmetega taideiud kogumismahuti tiihjendamise eest. Kui liigiti kogutavate jAdtmete

kogumismahutisse on {ogutud iortimata ehk segaolmejiiiitmeid, siis rakendatakse sellele sama suurusega

seglaolmejigtmete mahuti ttihjendamise tasu v6i mahuti ttihjendamata jAtmise korral tasu tiihis6idu eest, mis on 50

% sellele jiiiitmete liigile vastava mahuti ttihjendamise teenustasus!

4.1.2.3 tiihis6idu eest, kui lilient ei ole voimaldanud jiiAtmevedajale juurdepiiiisu kogumismahutile oma kinnistul v6i

krundil. Tasu tiihis6idu eest on 50%o sellele jii.iitmeliigile vastavast mahuti tiihjendamise teenustasust;

4.1.2.4 tiihisoidu eest, kui klient on tellinud suurjiiAtmete veo ja ei ole paigutanud suurjfldtmeid kogumismahuti korvale

iiravedamiseks v6i ei ole vdimaldanud jaatmevedajale juurdepiiiisu suurjiiitmetele. Tasu tiihis6idu eest on 50%

suurjdiitmete I m' teenustasust;

4.1.2.5 kliendi v6tme, puldi v6i ltihinumbriga mahuti jalvoi vdrav4 tdkkepuu jms avamise 
-eest. 

Kui jaiitmemaja'

katusealune, mahuti voi juurdepiiiisutee on suletud, peab jiiiitmevaldaja tagama kogumismahuti tiihjendamise ajaks

juurdep62isu;

4.1.2.6 Logumismahuti k6rval asuvate pakendatud jiiatmete veo eest, vllja arvatud juhul, kui jdiitmeveolepingus on kokku

lepitud teisiti;
4.2 Juhul, kui liigiti kogutavate (biolagunevate jiiiitmete ning paberi ja kartongi jms) jaiitmete kogumismahutisse on

paigutatud ,.'il.t. liat-.liigile mittivastavaid jiiiitmeid voi muid _sorteeritud 
jaiitmete liike kli kogumismahutil

maigitud, on ameti 6igus- kiisitleda k6iki rillir.s.. kogumismahutisse paigutatud jiiiitmeid sorteerimata ehk

segaolmej66tmetena.
4.3 J6iitmete omandi6igus l6heb ametile iile alates kogumismahuti tiihjendamisest, jiiiitmete jliitmeveokisse t6stmisest v6i

iiraveost jiiiitmeveoteenuse osutaja poolt. omandidiguse iileminek ametile ei piira ega viilista kliendi vastutust

tiiiiptingimuste 7. peatiiki kohaselt.

5. AMETIKOHUSTUSED
Amet kohustub:

5.1 konaldama teenuse ja lisateenuste osutamise lepingus kokku lepitud sagedusega ning graafikuviilise ja suurjiiiitmete veo

tellimisel;
5.2 teavitama klienti graafikujiirgse tiihjenduspaeva muutmisest kirjalikult k0mme kalendripteva ette. Sellist muudatust ei

loeta lepingu muutmiseks;
5.3 konaldama endalt rendiiud, sihipiiraselt kasutatud kogumismahuti remondi vdi kasutusk6lbmatu kogumismahuti

viiljavahetamise omal kulul tingimusel, et klient on tiiitnud punktide 3.2,3.10 ja3.l3 n6udeid;

5.4 asendama kliendi kasutuses oliva kogumismahuti omal kulul samavf,iirseg4 kui jiiiitmevedaja siiiil on kogumismahuti

rikutud;
5.5 andma ametilt ostetud mahutile kaheaastase miiiigigarantii alates mahuti iileandmisest kliendile' Garantii h6lmab mahuti

puudusi, mille p6hjuseks on tootmisvi g4 ja ei holma puudusi, mis on p6hjustatud mahuti eba6igest kdsitsemisest. Kui

klient teatab ametile kirjalikult garantiia.la looksul puudusest, mida garantii hdlmab, parandab amet selle puuduse v6i

vahetab mahuti viilja samaviiiirse korras mahuti vastu;

5.6 konaldama teenuste osutamisel tekkivate hiiirete konal sellekohase teabe kattesaadavuse veebilehel www.prugi.ee ja

infotelefonil 6 I 6 4000 tttOpaeviti ajavahemikus 8. I 5-l 7.00.

6. ARVELDUSED
6.1 Arveldusperiood on ajavahemilq mille jooksul osutatud teenuse eest esitatakse kliendile arve' Arveldusperiood on

iildjuhul 0ks kalendrikuu, kui lepingus ei ole kokku lepitud teisiti.

6.2 Ametesitab kliendile teenuse ja lisateenuste osutamise eest arve hinnakirja alusel hiljemalt arveldusperioodile jiirgneva

kalendrikuu seitsmendaks kuupf,evaks.

6.3 Ametil on 6igus muuta arveidusperioodi pikkust sdltuvalt kliendi kasutatava teenuse maksumuse suurusest. Amet

saadab kliendile muudatuste kohta teate hiljemalt kaks nddalat enne kehtiva arveldusperioodi l6ppu.

6.4 Arnet valiastab arve vaid siis. kui arve summa iiletab 3 eurot. Kui arve summa j6ib alla selle. liikkub arve vdUstmine

edasi kuni 3 euro t8itumiseni.
6.5 Arve esitamiseks lo.tuks. r.ll. saatmist kliendile posti voi e-posti teel lepingus nimetatud aadressil v6i selle esitamist

iildiselt aktsepteeritud turvalises elektroonses kanalis.

6.6 Kui klient ei noustu arvega v6i n6ustub sellega ainult osaliselt, teatab ta sellest ametile kirjalikult viie kalendripiieva

jooksul pdrast arve katte;aamist, miirkides iir; k6ik mittendustumise p6hjused. Amet kontrollib kliendi avaldust ja

sellega seonduvaid asjaolusid kiimne kalendripiieva jooksul teate kiittesaamisest. Kui selgub, et arve oli 6ige, tasub

klient ametile arvel niiidatud makse koos viivistega'

6.7 Klient tasub arvel naidatud summa maksetfitpaevaks. Arve tasumise tiihtaeg on 14 kalendripiieva. Arve loetakse

tasutuks taissumma laekumisel ameti arveldusarvele v6i tAissumma tasumisel sularahas.

6.g Kui tasumisele kuuluv arve on jiietud tiihtajaks tasumat4 arvestatakse iga tasumisega viivitatud paeva eest viivist 0'15%

tfitajaks tasumata summast kalendripiievas.
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6.9 Arve osalisel tasumisel kustutatakse v6lgnevusest kOigepealt sissen6udmiskulud, seejiirel viivis ning lOpuks pOhisumma'

Varem sissendutavaks muutunud summad kustutatakse enne hiljem sissen6utavaks muutunud summasid.

6.l0Klient tasub arve elektroonse kanali kaudu (nliteks e-teeninduses, otsekorralduslepinguga vOi intemetipangas) v6i

sularahas panga- vdi postkontoris (sealhulgas sularaha- ja makseautomaadis)'

6.1 I Kui klient on iiletanud arve maksetiihtaeg4 on ametil 6igus peatada teenuse osutamine kuni maksetiihtaja iiletanud arve

tasumiseni. Veo uuesti alustamisel on ametil 6igus k0sida ettemaksu tasumist. Ametilt renditud kogumismahuti eest on

klient kohustatud tasuma ka perioodil, kui teenuse osutamine on peatatud. Teenuse osutamine jiitkub pdrast maksetdhtaja

i.iletanud arve tasumist.
6.l2lepingu l6ppemisel tasub klient ametile k6ik senini tasumata arved ning lepingu lOpetamisega seonduvad kulud,

sealhulgas kogumismahuti(te) eiraveo, l6pptiihjenduse ja konastamise eest arve alusel.

7. VASTUTUS
7.1 Pooled vastutavad lepingust v6i tii0ptingimustest tulenevate kohustuste rikkumise eest, vdlja arvatud juhul, kui

rikkumine on tingitud v66ramatust jOust.
'7 .2 Ametei vastuta oma tegevuse v6i tegevusetuse eest, kui lepingu rikkumine on tingitud sellest, et jiiiitmeveoki juurdepiiiis

kogumismahutile on takistatud. Need asjaolud on eelk6ige ilmastiku- v6i liiklusolud, sealhulgas tugeva lumesaju, jd,ii

v6i tileujutuse t6ttu labimatud teed, loodus6nnetused ja muud erakorralised ilmastikuolud, kolmandate isikute

6igusvastane, lepinguvastane voi hea usu ja tava vastane kditumine ning muudatused digusaktides. Kui viifiramatu j6u

m6ju on ajutine, on kohustuse rikkumine vabandatav tiksnes selle aja viiltel, mil vflAramatu jOud kohustuse tAitmist

takistas.
7.3 Pooled vastutavad k6igi isikute (sealhulgas oma t60tajate, teenistujate ja allt06v6tjate) tegevuse voi tegewsetuse eest,

keda nad oma kohustuse taitmiseks kasutavad.

7.4 Pooled vastutavad oma kohustuse rikkumise eest s6ltumata sellest, kas rikkumine on leidnud aset kliendi v6i tema

lZihikondsete (perekonnaliikmed, kiilalised jne) vdi muude isikute stiiil.

7.5 Ametil on 6igus peatada jiiiitmevaldajale teenuse osutamine kuni tasumiskohustuse tiiieliku tditmiseni juhul, kui klient ei

ole teenuse eest esitatud arvet ametile tasunud rohkem kui 45 piieva jooksul alates selle vdljastamisest. Teenuse

osutamine on lubatud peatada tiksnes juhul, kui kliendile on enne saadetud v6lgnevusteade koos hoiatusega teenuse

osutamise peatamise kohta. Teenuse osutamise peatamine ei ldpeta jdiitmeveolepingut ega vabasta klienti konaldatud

jdlitmeveoga liitumisest ega arve maksmise kohustusest.

2.6 klient hiivitab ametile oma lepinguliste kohustuste mittetAitmise v6i mittetaieliku taitmisega p6hjustatud kahju

(sealhulgas kordusarvete esitamine, kogumismahuti iiravedu ja korrastamine, tiihis0idud, sissendudmiskulud, valet liiki
j,Atmetega seonduvad kulud, reostuse likvideerimine, kahju iirahoidmine, tagajdrgede likvideerimine) hinnakirja alusel

ja tegelikult tekkinud kulust liihtuvalt.

8. POOLTEVAHELINESUHTLUS
8. I Lepingu ja selle tiiitmisega seotud teated esitatakse lepingus esitatud kontaktaadressil (uriidilise isiku puhul iiriregistris

toodud aadressil, kui lepingus pole miirgitud teisiti) vdi elektronposti aadressil vOi kliendile esitatava arve lisateabe osas

v6i muul poolte vahel kokku lepitud viisil.
8.2 Kiireloomulised teated vdib edastada telefoni teel, kui teade edastatakse viivitamata ka iihel punktis 8.1 nimetatud viisil.
8.3 Pool teavitab teist poolt oma kontaktandmete muutumisest 14 pdeva jooksul arvates sellise muudatuse jOustumisest.

8.4 Tiiiiptingimused, hinnakiri ja muu vajalik teave, kaasa arvatud ameti kontaktandmed, on kliendile kiittesaadavad ameti

klienditeenindustes ja veebilehel www.prugi.ee.
8.5 Pooled on kohustatud teavitama teist poolt viivitamata k6igist asjaoludest, mis takistavad vdi v6ivad takistada lepingu

tiiitmist iihe vdi mOlema poole poolt.

8.6 Lepingu taitmise eesmdrgil on ametil 6igus salvestada ja s6ilitada infotelefonivestlusi.

g. TUTPTINGIMUSTE, HINNAKIRJA JA LEPINGUTE MUUTMISE JA LOPETAMISE KORD
9.1 Ametil on 6igus muuta tiiiiptingimusi iihepoolselt, teavitades sellest klienti 30 kalendripiieva ette.

9.2 Ametil on oigus muuta hinnakirja [hepoolselt, teavitades sellest klienti 30 kalendripdeva ette.

9.3 Kui hinnakirja muudatused seisnevad toote v6i teenuse hinna alandamises vOi uue toote v6i teenuse lisandumises

hinnakirja siis ei pea amet muudatustest ette teatama.

9.4 Amet teavitab klienti ttiuptingimuste v6i hinnakirja muudatustest kas eraldi kirjaliku teatisega v6i kliendile saadetaval

arvel.
9.5 Lepinguid muudetakse ja Oeldakse 0les kirjalikult, kui pooled ei ole kokku leppinud teisiti.
9.6 Leping l6peb:
9.6.1 poolte kokkuleppega miidratud ajal;
9.6.2 tiihtajalise lepingu korral lepingu tiihtaja mOOdumisel;

9.6.3 tAhtajatu lepingu korral iihe poole kirjaliku iilesiitlemisega iiks kuu ette, kui pooled ei lepi kokku teisiti;
9.6.4 muudel seadusest, kohalikest 0igusaktidest ja tii0ptingimustest tulenevatel juhtudel.

9.7 Kui leping ldpetatakse, jiidvad kliendi suhtes kehtima k6ik jdiitmeseaduse ja Tallinna jiiiitmehoolduseeskirja sdtted, mis

puudutavad korraldatud jdiitmeveoga liitumist.
9.8 Lepingu loppemine ei vabasta pooli nende kohustuste taitmisest, mis tekkisid poolte vahel lepingu kehtivuse ajal vOi

seoses lepingu loppemisega. Lepingu l6ppemisel tasub klient ametile k6ik lepingu lOppemise ajaks tasumata arved ning
lepingu l6petamisega seonduvad kulud, sealhulgas kogumismahutite draveo, lOpptiihjenduse jalv6i korrastamise eest

esitatud arve alusel.

10. LOPPSATTED
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l0.l Klient annab ametile loa ameti valduses olevaid kliendi isikuandmeid, sealhulgas kliendi isikukoodi, t0iidelda ja
edastada ning avaldada inkassofirmadele ja arvete valmistamise ja edastamisega seoses trUki- ja postitusfirmadele ja
pangaasutustele. Amet edastab vOi avaldab isikuandmeid kolmandatele isikutele ainult lepingu alusel, mis tagab

isikuandmete konfi dentsiaalse kiiitlemise.
10.2 Tellides voi kasutades teenust, mis eeldab kliendiga seotud andmete edastamist kolmandatele isikutele, kes on seotud

selle teenuse osutamiseg4 ndustub klient enda andmete edastamiseg4 mis on otseselt vajalikud soovitud teenuse

kasutamiseks, ning sellisest teenusest tulenevate vOimalike kohustuste tditmisega.
10.3 Klient noustub lepingu ja selle rikkumisega seonduvate andmete, sealhulgas enda isikukoodi avaldamisega

kolmandatele isikutele Oiguskaitsevahendite rakendamiseks juhul, kui klient on lepingut rikkunud.

10.4 Pooled lahendavad lepingulistest ja lepinguviilistest suhetest tulenevad lahkarvamused liibiriiiikimiste teel. Kui
l6birliiikimiste teel kokkuleppele ei j6uta, lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus.

10.5 Tiiiiptingimused on koostatud eesti keeles. Kui vOimalike t6lgete puhul teistesse keeltesse tekib vaidlusi, liihtutakse

eestikeelsest tekstist.

Tallinna Keskkonnaamet
Infotelefon 6f6 4000
info@pruei.ee
www.prugi.ee
Klienditeenindus
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Olmejfl6tmete, paberi ja kartongi, pakendijiiiitmete ning biolagunevate jiifitmete mahuti kasutusjuhend

l. Mahuti on ette n,ihtud olmejiiiitmete kogumiseks jiiiitmevaldaja territooriumil.

Z. Kui mahuti on eritehnika abil paigaldanud jiiiitmevedaja, ei tohi seda ilma ameti nOusolekuta [mber paigutada'

3. Mahuti tuleb paigutada k6val; jaiiledale alusele (niiiteks asfalt, betoon v6i^metallplaat).

4. Mahuti kasutajaion keelatud liiheneda suurtele metallmahutitele (0le 1,5 m3) eestpoolt (ohutsoon on 2,5 m)'

5. Ratastega mahuti rattad peavad olema lukustatud asendis (v.a mahuti tiihjendamise ajal)'

6. Mahuti peale on teelatud ronida voi selle kiiljes rippud4 mahutit tdugata voi tommata. Mahuti v6ib umber

kukkuda.
7. Mahutit tf,idetakse ainult liibi mahuti peal asuvate taitmisluukide.
g. Enne mahuti t6itmise algust tuleb veendud4 et mahuti asub ohutul tasasel pinnal ja on viilistatud mahuti

iimberkukkumine tlitmise aj al.

9. Mahuti vigadest voi ohtlikkusest tuleb kohe teavitada jaiitmevedajat ja mahuti kasutusse andjat.

10. Mahuti luugi avamiseks tuleb seda hoida kahe kirega jiluugi kiiepidemest hoides avada luuk kuni mahuti pinnani'

ll. Enne jdtitmete mahutisse viskamist tuleb veendida, et mahutis on neile piisavalt ruumi. Mahuti luuki ei tohi

kasutada jiiiitmete kokkupressimiseks.

12. Jtiiitmeid bn keelatud jdtta mahuti kaanele v6i riputada mahuti kiilge.

13. Mahutisse on keelatud ladustada ohtlikke, suuremootmelisi, vedeiaid ja ehitusjiiatmeid. Tuhk peab olema jahtunud

ja kotti Pakitud.
14. piirast mahuti t6itmisluugi avamist ja veendumist, et mahutis on piisavalt ruumi, v6ib jilitmed mahutisse asetada'

15. Tuulise ilmaga tuleb mihuti taitrnisluugi avamisel ja jaiitmete mahutisse paigutamisel olla ettevaatlik, et valtida

vigastuste tekitamist nii isikutele kui ka mahutitele'

16. Mihuti kasutajal on keelatud avada metallmahuti suuri tiihjendusluuke.

17. Mahutisse on keelatud ronida.

18. Piirast mahuti taitmist tuleb taitmisluuk sulgeda'

19. Mahuti t6itmisluugi sulgemisel tuleb valtida mahuti rikkumist ja inimeste vigastamist.

20. Mahuti iimbrust ei tohi risustada.

21. Tuleohutuse tagamiseks tuleb mahuti paigaldada hoone vdlisseinas olevast ukse-, akna- v6i muust avast viihemalt

2 m kaugusele, v.a vanalinna piirkonnas'

22. Mahuti kasutaja vastutab mahuti sihipiirase kasutamise eest ja peab kontrollim4 et mahuti juures ei viibiks k0rvalisi

isikuid.
23. Mahuti tiihjendamisel tuleb jalgida et mahuti juures ei viibiks kdrvalisi isikuid (ohutsoon 3,5 m).

24. Mahuti kasutaja vastutaU, eqa.dtmeuedajal olels tiihjendamise ajaks tagatud vaba juurdepiiiis mahutile'


