
Nyt kolme  eNsimmäistä  kuukautta  veloituksetta!

NelilokeRoiseN QuattRoseleCt-Jäte astiaN avulla  
puolitat kaato paikalle päätyväN JätteeN määRäN.

laJittele 
Jätteet Helposti kotipiHassasi!

SITA Finland tarjoaa sinulle Suomen  
edistyksellisimmän kierrätysmahdollisuu-
den omalla pihallasi. Voit jopa puolittaa 
kaato paikkajätteesi siirtymällä QuatroSelect-
palveluun!

Quattroselect on omakoti-, rivitalo- ja 
pienyrityksille tarkoitettu, 370 litrainen neli-
lokeroinen jäteastia, jonka avulla kierrätät 
keräyspaperin, kartongin, lasin ja metallin.

WWW.sita.Fi/Qs

sita Finland oy
tuNNus 5016263 
00003 vastausläHetys

Vastaanottaja  
maksaa  

postimaksun
vastuuta  
ympäRistöstä  
vaivattomasti!

lisätietoJa  asiakaspalvelu@sitafinland.fi 
puhelin 010 540 176

kieRRättämällä
•  säästät rahaa, kun voit 

harventaa sekajäte astian 
tyhjennysväliä tai pienentää 
astiakokoa 

•   puolitat kaatopaikalle  
päätyvän jätteen määrän

• vähennät kasvihuonepäästöjä
• säästät luonnonvaroja



siiRRy toimivaaN 
JätteiDeN laJitteluJäRJestelmääN!
sekaväRiNeN lasi
Sekaväriseen lasiin kuuluvat vihreä, kirkas, ruskea ym. 
lasi, ei posliinia, keramiikkaa tms. Pulloihin ja purkkei-
hin voi jättää etiketit ja sulkimet paikoilleen.

metallipakkaukset
Metallipakkauksiin kuuluvat kaikki alumiiniset säilyke-  
ja juomatölkit, lasipurkkien kannet, alumiinivuoat, 
tyhjät maalipurkit, kruunukorkit ja muut metalli-
pakkaukset. 

keRäyskaRtoNki
Keräyskartonkiin kuuluvat kaikki pahvi- ja kartonki-
pakkaukset, kuten elintarvike- ja nestekartonkipak-
kaukset (esim. maito- ja mehupurkit), paperipussit, 
kananmuna kennot, pahvihylsyt (esim. pehmopaperin 
sisärullat) ja aaltopahvi.

keRäyspapeRi
Keräyspaperia on kaikki postiluukusta tuleva paperi, 
kuten sanomalehdet, aikakauslehdet, mainokset ja kir-
jekuoret. Myös kirjat ja luettelot kelpaavat keräykseen.

tilaaN QuattRoseleCt-palveluN
  astiakoko: keräyspaperi 150 l, kartonki 150 l, metalli 30 l, lasi 30 l
  astiakoko: keräyspaperi 150 l, kartonki 135 l, metalli 30 l, lasi 45 l

Haluan astian tyhjennyksen, hinta 5,85 €/kerta:

  yhden (1),    kahden (2),    neljän (4),    kuuden (6),    kahdeksan (8)  
  kymmenen (10) tai    kahdentoista (12) viikon välein

  Vuokraan keräysastian hintaan 3,10 €/kk    Ostan astian omaksi hintaan 175 €

Nimi: Puh.nro: 

Nouto-osoite: 

Laskutusosoite (jos eri kuin yllä): 

Sähköpostiosoite (ei pakollinen):

Lisätietoja: 

Paikka ja aika Asiakkaan allekirjoitus

Laskutusväli on 3 kuukautta. Sopimusehtoina noudatetaan SITA:n yleisiä sopimusehtoja, jotka ovat nähtävissä osoitteessa www.sita.fi/qs.  
Voit tilata sopimusehdot ja kopion sopimuksestasi numerosta 010 5400.

taita kaksiNkeRRoiN, nido tai teippaa yhteen ja tipauta postilaatikkoon. kiitos tilauksesta!

Ole hyvä ja rastita haluamasi kohdat!

Astia tyhjennetään yhdellä kertaa erikois-
valmisteisella nelilokeroisella keräysautolla, 
joka pitää jätejakeet erillään myös kuljetuksen 
aikana. Sinun ei enää tarvitse kuljettaa jätteitäsi 
keräyspisteisiin. Kaikki lajittelemasi jätteet  
päätyvät teollisuuden raaka-aineeksi.

Kaikki hinnat sisältävät arvon lisä veron 22 %. 


