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Heinolan Pursiseura 11.1.2019

SÄHKÖN KÄYTTÖMAKSUT TELAKKA-ALUEELLA ON TARKOITETTU KATTAMAAN SÄHKÖN KÄYTÖSTÄ AIHEUTUNEITA KULUJA.

7 SÄHKÖN KÄYTTÖLUPA- TELAKKA-ALUEELLA

Lupa 1: Huolto- ja korjaussähkö
Kun tehdään suurempia huolto ja korjaustöitä telakalla, on sähkön käytöstä lunastettava määräaikainen käyttölupa. Lupamerkki kiinnitetään
sähköjohdon sähkötolpan puoleiseen päähän. Huolto- ja korjaussähkön kertamaksulupa on 25 euroa / kk. Seuran toimesta poistetaan ilman
lupamerkintää olevat kaapelit. Sähkön käyttöluvan saa telakkapäälliköltä.
Pvm:

Telakointipaikan N:o

Juokseva
lupa N:o
Luvan antajan allekirjoitus

Luvan saajan nimi

SÄHKÖN KÄYTTÖLUPA- TELAKKA-ALUEELLA

Lupa 2: Lämmityssähkö
Jos sähköä käytetään veneen huoltojen ja korjausten aikana lämmitykseen, sen käyttöön on lunastettava määräaikainen käyttölupa. Lupamerkki on
kiinnitettävä sähkökaapelin sähkötolpan puoleiseen päähän. Lämmittimen on oltava teholtaan sellainen, että se toimii tolppien sulakekoolla.
Useamman lämmittimen käyttö samasta tolpasta / pistorasiasta ei ole mahdollista. Lämmittimen on oltava auton sisälämmittimeksi hyväksyttyä
mallia. Käytettäessä muunlaista lisälämmitintä sen tullee olla öljytäytteinen sähköpatteri. Sähkön käyttö ja valvonta on käyttäjän vastuulla. Hän
vastaa omista johdoistaan ja laitteistaan. Tässä edellä mainittua lämmittämistä lukuun ottamatta sähkön käyttö veneen lämmitykseen telakkaalueella on kielletty. Lämmityskäytöstä johon ei ole hankittu asian mukaista lupaa, veloitetaan käyttäjältä 10 vrk. sähkönkäyttömaksu. Seuran
toimesta poistetaan ilman lupamerkintää olevat kaapelit. Käyttösähkön kWh- hinta lasketaan seuran tekemän sähkösopimuksen mukaisesti.
Lämmityssähkö veloitetaan alkaen yhdeltä täydeltä vuorokaudelta. Sähkön käyttöluvan saa telakkapäälliköltä.
Auton sisälämmitin

kuluttaa Vattenfallin mukaan

Perussähkö: perusmaksu + energia / Yleissiirto 3x35A: perusmaksu + siirto + sähkövero =

Lämmitin 1350 - 2100 W

1½ kWh

0,65 e / kWh

Lämmitin 1500 kWh: sähkön kulutus vuorokaudessa = 1½ x 24h = 36 kWh / vrk
Sähkön hinta vuorokaudessa = 0,65e x 36 kWh = 23,4 euroa /vrk
Veloitus 10 vrk. sähkönkäyttömaksun veloitus ilman lämmityssähkölupaa = 10 vrk x 23,4 euroa = 234,00 euroa
Lämmityssähkön hinta
1 vrk x 23,40
2 vrk x 23,40
3 vrk x 23,40
4 vrk x 23,40
5 vrk x 23,40
Pvm:

euroa
23,40 euroa
46,80 euroa
70,20 euroa
93,60 euroa
117,0euroa

Telakointipaikan N:o

vrk

Lämmityssähkön hinta
6 vrk x 23,40
7 vrk x 23,40
8 vrk x 23,40
9 vrk x 23,40
10 vrk x 23,40

euroa
140,40 euroa
163,80 euroa
187,20 euroa
210,60euroa
234,00 euroa

vrk

Juokseva
lupa N:o
Luvan antajan allekirjoitus

Luvan saajan nimi

LUVAN HANKINTA JA PANKKIYHTEYS
1. Sähkönlupamaksun summa maksetaan seuran tilille:
2. Maksajan nimi:
3. Tietoja kohtaan:

Lupa 1: Huolto- ja korjaussähkö tai
Lupa 2: Lämmityssähkö
4. Summa euroa:

 Saaja: Heinolan Pursiseura Ry Siltakatu 12L 1, 18100 Heinola
 Saajan tilinumero: Nordea FI75 1007 3006 1028 96
Maksun suorittaja soittaa luvan maksettuaan telakkapäällikölle puh. 040 531
2538, joka antaa ja kuittaa luvan. Lupa kiinnitetään sähköjohtoon sähkötolpan
pistorasian puoleiseen päähän.

