TELAKOINTIHINNASTO 1.9.2016
Säilytys:
Talvisäilytys kentällä
Talvisäilytys kylmässä hallissa
Talvisäilytys lämpimässä hallissa
(pituus+0,5m x leveys +0,5m)

14,0 €/m2
37,0 €/m2
69,0 €/m2

Nosto tai lasku sisältäen pohjapesun, siirron ja pukituksen:
0 - <2 tn mv luiskalta
0 - <2 tn
2 - <4 tn
4 - <6 tn
6 - <7 tn
7 - <8 tn
8 - <10 tn
10 - <12 tn
yli 12 tn

105 €
130 €
165 €
185 €
225 €
285 €
315 €
370€
600 €

Venepukkien vuokraus:
M moottorivenepukki (alle 3 tn)
L moottorivenepukki (3 - <6 tn)
XL moottorivenepukki (yli 6tn)
M-4 purjevenepukki (alle 4 tn)
L-4 purjevenepukki (halli 4 - <8 tn, kenttä 4 - <7 tn)
XL-6 purjevenepukki (halli yli 8 tn, kenttä yli 7tn)
Pukitamme myös hyväksytyille asiakkaiden pukeille, mutta
varaamme oikeuden laskuttaa ylimääräisestä työstä

60 €
90 €
130 €
180 €
200 €
260 €
69 €/h.

Siirto erikseen sisältäen pukituksen:
Noston ja laskun ulkopuolella siirrot ja pukitukset asiakkaan
pyynnöstä laskutetaan tuntihinnalla

69€/h.
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Mastotyöt:
Maston rikauspaketti (1 saalinkinen kannella seisova)
- purjeet poistettu, köydet, sähköt, kaulus irrotettu
Läpimenevä masto
Lisäsaalinkipari
Tutka
Ei rullalaitetta
Toinen rullalaite
Maston esille otto telineestä
Säilytys ja kuljetus masto pystyssä

330 €
+60 €
+80 €
+60 €
-40€
+40€
50 €
50-100 €

Muut telakointiin liittyvät hinnat:
Akkujen lataus 2 kertaa (1-3 irtoakkua tai 1 akusto)
30 €
- lataus veneen maasähköjärjestelmän kautta tai irtoakut nostettuna
veneen avotilaan, jolloin säilytys ja lataus telakan tiloissa
Pohjan pesu (telakoinnin yhteydessä sisältyy nostoon)
10 €/m (pit.)
- mikäli venettä ei nosteta pesua varten, hinta on ½ normaalihinnasta, hinta
per alkava pituusmetri
Makeavesijärjestelmän tyhjennys
50 €
Vessan / suihkun pakkassuojaus
15 €
Septitankin tyhjennys
40 €
Palosammuttimen huolto
15 €
Kaasulaitteiden huolto / koeponnistus
tarj. muk
Työhinnasto:
Tuntihinta

69€ / h

Ajolanranta Oy pidättää oikeuden hinnanmuutoksiin.
Hinnat sisältävät ALV 24%, verokannan muuttuessa hinnat muuttuvat
vastaavasti.
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