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TINGIMUSED 

Kogumisvahend ja -viis 1. Eramu või ridaelamu kogumisvahendiks on Töövõtja poolt Tellijale tasuta antav 0.15 m³ 
kollane kilekott. Tellija kohustub tagama pakendikoti toomise veopäeva hommikuks hiljemalt 
kella  8:00-ks kinniseotult, nähtavale ja Töövõtja jaoks ligipääsetavale kohale (näiteks jalgvärava 
kõrvale) viisil, et see tuulega ära ei lendaks ning loomad või linnud sellele ligi ei pääseks. 
Pakendikoti teenuse Tellijale antakse uus tühi kilekott (0.15 m³) igakordsel äraveol.  

 2. Korteriühistu kogumisvahendiks on kuni 1.1 m³ mahutav konteiner. Tellija rendib Töövõtjalt 
konteineri kooskõlas kehtiva hinnakirjaga, mis on toodud käesoleva lepingu Lisas 1. Eelneval 
kokkuleppel Töövõtjaga on pakendijäätmete kogumiseks lubatud kasutada ka Tellijale kuuluvat 
kuni 1.1 m³ mahutavat ratastel plastkonteinerit, misjuhul renditasu ei lisandu. Tellija peab 
tagama jäätmeveoki vaba juurdepääsu mahutile, konteineri asukoha kõval pinnasel veoki 
võimalikust peatumiskohast mitte kaugemal kui 10 m. 

Sobivad jäätmed 3. Kogumisvahendisse sobivad Tellija majapidamis(t)es tekkinud puhtad ja lahtised paber-, 
kartong-, plast-, klaas-, metall- ja joogikartongpakendid vastavalt sortimisjuhendile mis on 
avaldatud https://iseteenindus.eto.ee 

 4. Tellija kohustub tagama, et kogumisvahendis oleksid üksnes sobivad pakendid. 
Läbipaistmatusse kotti asetatud pakendite puhul eeldab Töövõtja nende mittesobivust. 

Veo sagedus 5. Vedu toimub vastavalt veograafikule. Töövõtjal on õigus veograafikut ühepoolselt muuta, 
teatades sellest Tellijale mõistliku aja võrra ette. Veograafik saadetakse Tellijale soovi korral e-
kirja teel. 

 6. Korteriühistu mahuti tühjendamine toimub mitte rohkem kui 1 kord nädalas. Pakendikoti 
äravedu toimub mitte rohkem kui 1 kord iga kahe nädala järel.  

Teenuse hind 7. Sobivaid pakendeid sisaldava kogumisvahendi tühjendamine ja kogutud materjali käitlemine 
on Tellija jaoks tasuta. 

Tühjendamise takistus 8. Tühjendamise takistuseks on kogumisvahendi puudumine, sellele juurdepääsu puudumine 
või mittesobivad jäätmed kogumisvahendis. 

 9. Takistuse olemasolul jätab Töövõtja kogumisvahendi tühjendamata ning teavitab hiljemalt 
järgmisel tööpäeval Tellijat tühisõidust, lisades vähemalt ühe takistust kajastava foto. 

 10. Takistuse tõttu toimunud tühisõidu eest kohustub Tellija tasuma tühisõidu tasu, mis on 
toodud käesoleva Lepingu Lisas 1. 

 11. Tellija on kohustatud korraldama ise mittesobivaid jäätmeid sisaldava kogumismahuti 
tühjendamise või eemaldama mittesobivad jäätmed kogumismahutist. 

 12. Kui Tellija teavitab Töövõtjat tühjendamise takistusest hiljemalt veo toimumisele eelneva 
tööpäeva kella 17.00-ks, vedu ei toimu ning tühisõidu arvet ei esitata. 

Alltöövõtt 13. Töövõtjal on õigus kasutada lepingu täitmisel alltöövõtjaid, kellel on õigus nõuda punktis 14 
sätestatud kohustuse täitmist. Käesoleva lepingu allkirjastamisega annab Tellija nõusoleku tema 
andmete, mis on käesolevas lepingus ja vajalikud antud lepingu täitmiseks, edastamiseks 
Töövõtja poolt alltöövõtjale. 

Arved 14. Tellija kohustub tasuma tühisõidu, kogumisvahendi rendi või muude tema poolt tellitud 
lisateenuste eest vahetult teenust osutanud alltöövõtjale pärast teenuse toimumise kalendrikuu 
lõppemist alltöövõtja poolt esitatud arve alusel. 

Pretensioonid 15. Tellija pretensioonid teenuse osutamise viisi või selle osutamata jätmise (tühisõit) osas tuleb 
esitada võimalusel hiljemalt järgmisel tööpäeval pärast veopäeva. 

Tähtaeg 16. Leping on tähtajatu. 

Lepingu ülesütlemine 17. Pooltel on õigus leping sõltumata põhjusest üles öelda, teatades selles 30 päeva ette 
kirjalikult taasesitataval kujul (nt e-kiri). 

 


