KODUELEKTROONIKA
Koduelektroonika kogumise ja käitlemise eest vastutavad MTÜ Eesti Elektroonikaromu ning MTÜ
Eesti Elektri- ja Elektroonikaseadmete Ringlus (MTÜ EES-Ringlus).
Elektri- ja elektroonika seadmete maaletoojatel ja tootjatel on kohustus tasuta tagasi võtta
kodumajapidamistes tekkinud vana kasutatud kodutehnika.
Kui füüsiline isik soovib osta kauplusest elektri- ja elektroonikaseadme (nt televiisor, külmkapp, raadio
vms) on kauplus kohustatud vana samalaadse seadme vastu võtma (ehk 1:1 tagasi võtma). Kauplus
ei tohi keelduda uue seadme ostmisel vana samalaadse seadme vastu võtmisest!
Juhul kui uue seadme ostmisel vana seadet kohe kaasas ei ole, võib kauplus keelduda selle vastu
võtmisest hiljem.
Koduelektroonikat võetakse tasuta vastu Viljandi Jäätmejaamas.
Kogumispunktides tasuta vastuvõetavate seadmete nimekirja kuuluvad:
•
•
•
•
•
•
•
•

suured kodumasinad (külmikud, pesumasinad, elektripliidid, mikrolaineahjud,
elektriradiaatorid, kliimaseadmed, ventilaatorid jms);
väikesed kodumasinad (tolmuimejad, õmblusmasinad, röstrid, kellad, kaalud, kohvimasinad
jms);
kodused IT & telekomseadmed (personaalarvutid, sülearvutid, telefonid, mobiiltelefonid,
automaatvastajad, printerid jms);
tarbeelektroonikaseadmed (raadiod, televiisorid, videokaamerad, magnetofonid,
muusikariistad jms);
luminofoorlampide valgustid ja sirged luminofoorlambid, kompaktlambid, säästupirnid;
elektritööriistad (va. tööstuslikud);
elektrilised mänguasjad;
seire ja valveseadmed (suitsuandurid, kütteregulaatorid, termostaadid jms)

Kontakt: Pärnu mnt 36, Viljandi
Avatud: E – P kella 08.00-20.00
Telefon: 43 49 469
Lisaks Viljandi Jäätmejaamale on Viljandi linnas TASUTA (eraisikutel) võimalik ära anda
kodumajapidamise elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed AS Vilpak territooriumil. Selle
tarvis on MTÜ EES-Ringlus, Vilpak AS territooriumile (Reinu tee 35), paigaldanud elekri-ja
elektroonikaseadmete jäätmete kogumiseks mõeldud konteineri. Konteinerisse saab TASUTA
nimetatud jäätmeid ära anda K, R 12-16. Vajadusel küsida võtit Vilpaki töötajate käest, kes seal
territooriumil liiguvad. Kõik seadmed peavad olema komplektsed (eelkõige külmikud).
TASUTA võetakse vastu kodumajapidamise elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed:
1. Suured kodumasinad (pesumasinad, pliidid, külmikud, kliimaseadmed, elektriradiaatorid jne.)
2. Väikesed kodumasinad (tolmuimejad, rösterid, kohvimasinad, triikrauad, kellad, kaalud jne.)
3. IT- ja Telekom.seadmed (arvutid, printerid, koopiamasinad, faksid, telefonid jne.)
4. Audio - video seadmed (televiisorid, kaamerad, raadiod, muusikariistad)
5. Valgustussedamed (valgustid, kompaktlambid jne.)
6. Tööriistad (v.a.tööstuslikud) (aiatööriistad, puurid, elektriniidukid jne.)

7. Mänguasjad (elektrirongid, videomängud, elektrilised spordivahendid jne.)
8. Seire- ja valveseadmed ( suitsuandurid, termostaadid jne.)

(VANAD) REHVID
MTÜ Eesti Rehviliit võtab Viljandi jäätmejaamas tasuta vastu eraisikutelt sõiduautorehvid,
omavalitsustelt sõiduauto, veoauto või eriotstarbeliste sõidukite rehvid, lepingulistelt
koostööpartneritelt sõiduauto, veoauto või eriotstarbeliste sõidukite rehvid.
Samuti on erinevatel rehvitöökodade klientidel võimalik rehvitöökotta, mis on sõlminud lepingu MTÜga Eesti Rehviliit, anda oma rehvid tasuta üks ühe vastu.
Aadress: Pärnu mnt 36, Viljandi
Avatud: E – P 08.00 - 20.00
Telefon: 43 49 469

ROMUSÕIDUKID
Romusõidukite kogumise ja käitlemisega tegeleb MTÜ Eesti Lammutuskodade Liit, mille liikmeks
Viljandis on OÜ Melmar. Samuti võtab Viljandi linnas romusõidukeid lammutamise eesmärgil vastu AS
Kuusakoski.
OÜ Melmar
Aadress: Tehnika 6a, Viiratsi
Kontakt: Tel/Faks: 43 33 600; GSM 50 25 985; melmar@hot.ee; www.melmar.ee
Avatud: E-R 9-17; L 10-14; P suletud
AS Kuusakoski
Aadress: Vaksali 44, Viljandi 71012
Kontakt: Tel: 43 49 665; Faks: 43 49 668; E-mail:viljandi@kuusakoski.com
Avatud: E – R 8.00 - 16.00; Lõuna: 12.30 - 13.00

