KAIPAAKO PIHASI SIISTIMISTÄ?
VOIT NYT TILATA MEILTÄ VAIHTOLAVAT JA SUURSÄKIT.
VOIT KANTAA KORTESI KEKOON OMATOIMISESTI, VAIKKA TALKOITA EI TÄNÄ SYKSYNÄ PIDETTÄISIKÄÄN.

Vaihtolavat
Alue

Alv. 0%

Sis. Alv

Espoo, Kauniainen

272,58 €

338 €

Helsinki, Kirkkonummi, Vantaa

290,32 €

360 €

Sisältää lavan toimituksen, noudon, punnitusmaksun sekä lavavuokran (3 arkipäivää).
Ylimeneviltä päiviltä lavavuokra on 6,20 €/vrk (sis. Alv).

Jätemaksut:

Alv. 0%

Sis. Alv

Talkoojäte

169,35 €/tn

210 €/tn

Puutarhajäte

79,03 €/tn

98 €/tn

Hinnat sisältävät punnitusmaksun.

Suursäkit
Espoo, Kauniainen
(Muille alueille pyydä tarjous)
Puutarhajäte
1 säkki = 1m

3

Alv. 0%

Sis. Alv

104,84 €

130 €

2 säkkiä

129,03 €

160 €

3 säkkiä

153,23 €

190 €

Seuraavat säkit 30 €/kpl

24,19 €

30 €/kpl

Hinta sisältää säkkien toimituksen etukäteen paikalle, säkkien noudon ja jätemaksun.
Säkit tulee olla noudettavissa kuorma-auton nostimella, jonka ulottuvuus on 12 metriä

MEILTÄ SAAT MYÖS KUORMA-AUTO- JA SÄKKITOIMITUKSINA:
•
•
•

Multa
Kuorikate
Kivituhka, leikkihiekka, turvasora, murske, singeli

Kysy tarjous tai tee tilaus www.tapiolanlampo.fi!

JÄTTEIDEN LAJITTELUOHJE
Talkoojäte (Pihatalkoiden sekä autotallien, kellareiden ja varastojen tyhjennyksistä syntyvä jäte):
- Sekalainen puujäte kuten huonekalut, puurakenteet, ovet jne.
- Tekstiilit
- Muovit kuten putket, lelut, astiat jne.
- Rakennusjäte
- Metalliromu kuten polkupyörät, huonekalut, telineet jne.
- Haravointijäte, kannot ja risut (ellei näitä erikseen kerätä Puutarhajätteenä)
HUOM! Ei kotitalouden sekajätettä, kodinkoneita, autonrenkaita, ongelmajätettä

Puutarhajäte
- Lehdet, ruoho, naatit ja muu puutarhan tai pihan hoidossa syntyvä maatuva jäte
- Puiden oksat ja risut
HUOM! Ei maata ja puuta (lautoja tai puunrunkoja)

TILAUKSET
Vaihtolavat:
Netistä:

https://www.tapiolanlampo.fi/asiakaspalvelu/tilaa-ilmoita/vaihtolavatilaus

Sähköpostilla: kuljetukset@tl-konserni.fi
Puhelimella: 020 750 5461

Suursäkit:
Netistä:

https://www.tapiolanlampo.fi/asiakaspalvelu/tilaa-ilmoita/suursakkitilaus

Sähköpostilla: pihatyot@tl-konserni.fi
Puhelimella: 020 750 5283 tai 020 750 5281

Tarjous- ja sopimusehdot:
Jätteenkäsittelymaksut perustuvat vastaanottopaikkojen määrittämiin jätetaksoihin edellä mainittujen jätelajien mukaisesti. Toimitetun jätteen paino ja todellinen
sisältö (jätelaji) määritetään käsittelylaitoksen toimesta. Lopullinen jätemaksu veloitetaan edellisen perusteella Asiakkaalta. Asiakas vastaa lavan/säkin
merkitsemisestä ja sisällöstä, kunnes lava/säkki on noudettu pois. Lavaa/säkkiä ei saa täyttää yli laitojen ja lavan ovet tulee saada suljettua turvallisesti, muuten
veloitamme lisämaksun. Tapiolan Lämpö Oy ei vastaa Asiakkaan tai kolmannen osapuolen määrittelemälle sijoituspaikalle aiheutuneista vahingoista lavan/säkin
toimituksen ja noudon yhteydessä (esim. maan painuminen tai pihapäällysteen vaurioituminen).

