TAOTLUS JÄÄTMEVEOLEPINGU SÕLMIMISEKS

Ärikliendile (täida trükitähtedega)

Erakliendile (täida trükitähtedega)

Ettevõtte/Asutuse/KÜ nimi:

Ees- ja Perekonnanimi:

Registrikood:

Isikukood:

Postiaadress:

Kontaktnumber:
E-posti aadress:

Allkirjaõiguslik isik:

Posti aadress:

Kontaktisik ja tema telefoni nr.:
Kontaktisiku e-posti aadress:

Märkused:

Klienditüüp (märgi õige klienditüüp ning kirjuta numbritega korterite arv) . Kontrolli andmeid
Ühepereelamu
Ridaelamu

märgi korterite arv:

Korrusmaja

märgi korterite arv:

Äriklient/ Haldusfirma

märgi korterite arv (olemasolul):

Riigi/ KOV asutus (olemasolul krt. arv)

märgi korterite arv:

Hooneühistu/ Garaaž

märgi mitteeluruumide arv

Muu (nt. toitlustusettevõte vm) märgi kohtade marv (olemasolul)

Jäätmetekkekoht ja jäätmemahutid

Mahuti(te) paiknemise aadress(id)

Suurjäätmed (vaikimisi lepingus
sees)

Jäätmeliik
SOolmejäätmed
VP- paber
BIObiojäätmed

SJ

Mahuti/Koti
suurus
(m³ või
liiter)
Mahutite
*suurust
arv
näed
mahuti
servalt

-

-

Väljaveo
sagedus
*Kuidas märkida
väljaveo sagedust:

Vali siit

→

*3x7- 3 korda 7 päeva
jooksul (3 korda
nädalas)
*2x7- 2 korda 7 päeva
jooksul (2 korda
nädalas)
*1x7– 1 kord 7 päeva
tagant
*1x14- 1 kord14 päeva
tagant
*1x28- 1 kord 28 päeva
tagant jne

1 x kvartalis

*Suurjäätmed (nn suurprügi) on jäätmed, mida kaalu või mahu tõttu ei ole võimalik paigutada mahutisse nagu mööbliesemed, vaibad, madratsid,
kardinapuud, aknaraamid, kraanikausid jms. SUURJÄÄTMETE VEDU KOLMANDATE ISIKUTE POOLT ON KEELATUD!
Märkused: (kui mahuti (d) ei ole nähtaval kohal, siis kirjelda asukohta. Näiteks: mahutid asuvad väravast sees paremat kätt)

Soovin jäätmevedu riigipühadel (riigipühadel toimub tavapärane jäätmevedu, teenusele kohaldatakse tavahinda, klient
peab tagama ligipääsu).
Vedu riigipühadel (märgi sobiv)

Jah

Ei

Lisateenused: nt. käsitransport, luku avamise teenus, mahutite rent jms. Lisateenused on vastavalt hinnakirjale
 Käsitransport (märgi juhul, kui ratastel
Jah
mahuti(d) asuvad lähimast jäätmeveoki
peatumiskohast kaugemal kui 10m)

11 – 20 m


Luku avamise teenus (märgi juhul, kui

21m – enam

Jah

kasutad teenust)

Seletus: (märgi juhul, kui avada tuleb mitu
erinevat lukku, väravat vms)

Märgi, mida on vaja avada:

Märgi, millega on vaja avada:

Mahuti

Võtmega

Värav

Tabletiga

Tõkkepuu

Mobiilselt (märgi telefoni nr.)

Uks (prügiruumi, jäätmemaja jt)
Muu

Koodiga (märgi kood)
Puldiga
Universaalvõtmega
Muu

Mahutite rent (märgi juhul kui tahad rentida mahuteid Tallinna Jäätmekeskuselt, märgi numbriga mitu mahutit soovid rentida ning millise jäätmeliigi jaoks).
Segaolmejäätmed
140l

(0,14m³)

240l

(0,24m³)

370l

(0,37m³)

600l

(0,60-0,66m³)

800I

(0,77-0,80m³)

Paber ja kartong

Biojäätmed

Jäätmemahutite rentimisel lisandub paigalduse ja kleebise tasu arvele vastavalt hinnakirjale.

Soovin biolagunevate jäätmete mahutile vooderduskotti. (Uus vooderduskott paigaldatakse biolagunevate jäätmete mahutisse).
Jah

Arvete esitamine
Soovin arveid järgmisele e-posti aadressi(de)le (vajadusel märgi mitu):

Jäätmeveolepingut soovin
e-postiga digitaalseks
allkirjastamiseks

Jah

allkirjastada Tallinna Jäätmekeskuse
esinduses Paljassaare põik 5

Taotluse esitaja
Ees- ja perekonnanimi

Telefon

Kuupäev

Jah

