NARVA
E-R 8.00-16.30, L-P suletud*
Puuvilla 21, 20207 Narva

AS-i KUUSAKOSKI MUSTA METALLI JA ROMUSÕIDUKITE BAASOSTUHINNAD
Hinnakiri kehtib alates 13.09.2019

Püsikliendihind (VIP***)

Tavahind
TERAS 1 - Metalli jäätmed, must vanametall.

100,00 €/t

kuni

115,00 €/t

Kompaktne must metall, mille paksus on vähemalt 4 mm ning mis ei ole mõõtudelt suurem kui
1500x500x500 mm. Ümarmaterjalil on seina paksus vähemalt 6 mm ning läbimõõt kuni 150 mm.

TERAS 2B - Metalli jäätmed, must vanametall.

85,00 €/t

kuni

100,00 €/t

Mõõtmetelt suur must metall, mille paksus on üle 4 mm ning mis ületab mõõte 1500x500x500 mm.
Ümarmaterjalil on seina paksus vähemalt 6 mm ning läbimõõt ei ole määratletud.

TERAS 3 - Musta vanametalli jäätmed.

75,00 €/t

kuni

90,00 €/t

Kerge must metall ehk olmemetall, mille paksus on kuni 4 mm. Siia klassi kuuluvad näiteks katuseplekk,
aiavõrgud, traadid, pakkelindid jms. NB! PESUMASINAID võetakse vastu tasuta. KÜLMKAPPE vastu ei
võeta. Kuiv sõiduk, puhastatud sõiduk.

TERAS 3/ romu TERAS 3/ romu ohtlik.

60,00 €/t

kuni

75,00 €/t

Komplektne sõiduauto, mis sisaldab nõutud osasid: mootorit, käigukasti, radiaatorit, sildu, generaatorit,
starterit ja akut ning võib sisaldada keskkonnaohtlikke vedelikke või osasid: bensiini, diislikütust või
gaasiseadet, mootori-, käigukasti- ja tagasillaõli, siduri-, piduri- ja jahutusvedelikku, plahvatusohtlikke
osasid (turvapadjad, turvavööde eelpingutid).

TERAS 4

60,00 €/t

kuni

75,00 €/t

85,00 €/t

kuni

100,00 €/t

Musta metalli treilaast

MALM 1

Malmi jäätmed, mis ei ületa mõõtmeid 1500x500x500 mm. PS! Malm on magnetiliste omadustega nagu
must metall.

MALM 13

75,00 €/t

kuni

90,00 €/t

Mustast metallist või malmist korpusega seadmed, mootorid, reduktorid, käigukastid jne. Kaup peab
olema õlivaba.
MÄRKUSED:
1. Kõik hinnad kehtivad AS Kuusakoski territooriumil.
2. Kliendi hind sõltub klienditasemest, VIP kliendiks liitumine on tasuta ning oma klienditaseme saab teada lähimast Kuusakoski
osakonnast või tasuta lühinumbrilt 13660.
3. Terase ja malmi liikidel arvestatakse materjali kogusest maha automaatselt 1-3% mittemetalle (nt muld, liiv, betoon, plast,
kumm vms). Suurema hulga mittemetallide korral rakendatakse mittemetallide eest käitlustasu eraisikutel 76,20 €/t ja ettevõttetel
63,50 €/t
4. Sorteerimata vanametall ostetakse koormas oleva madalama sordi hinnaga.
5. AS Kuusakoski jätab endale õiguse baasostuhindade muutmiseks.
6. Küsides AS-st Kuusakoski hinnapakkumist, püüame pakkuda parima lahenduse.

*Vaata erandeid lahtiolekuaegades kodulehe uudiste alt SIIN.

