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SÄHKÖN KÄYTTÖMAKSUT TELAKKA-ALUEELLA

7.1 SÄHKÖN KÄYTTÖLUVAT TELAKKA-ALUEELLA

X

Lupa 1: Korjaus- ja remonttisähkö

Jos telakointialueella tehdään suurempia veneen korjaus- ja remonttitöitä, jotka eivät ole veneen keväisiä ja syksyisiä huoltotoimenpiteitä, on
sähkön käytöstä lunastettava määräaikainen käyttölupa. Luvan kertamaksu on 20 euroa.

Maksukuitti toimii sähkölupana.

7.2 SÄHKÖN KÄYTTÖLUVAT TELAKKA-ALUEELLA

X

Lupa 2: Lämmityssähkö

Jos sähköä käytetään veneen korjauksen ja remontin aikana, remonttikohteen kuivaamiseen ja lämmittämiseen, sen käyttöön on lunastettava
määräaikainen käyttölupa. 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 tulee 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 telakka-alueella on kielletty.
Lämmityskäytöstä, johon ei ole hankittu asianmukaista lupaa, veloitetaan käyttäjältä 10 vrk. sähkönkäyttömaksu. Käyttösähkön kWh- hinta
lasketaan seuran tekemän sähkösopimuksen mukaisesti. Lämmityssähkö veloitetaan alkaen yhdeltä täydeltä vuorokaudelta .

Maksettu lämmitys- sähkön kuitti toimii sähkölupana.

Sisälämmittimen koko W

kuluttaa Vattenfallin mukaan

Sähkön hinta = sähkön siirto Elenia: perusmaksu + siirtohinta + sähkövero
Sähkön hinta = sähkön myynti Vattenfall: perusmaksu + energianhinta + sähkövero

Lämmitin 1350 - 2100 W

1500W lämmitin 1,5 kWh

Sähkön hinta = 0,42 euroa / kWh

Lämmitin 1500 W: sähkön kulutus vrk = 1,5kWh x 24h = 36 kWh / vrk
Sähkön hinta vuorokaudessa = 0,42e x 36 kWh = 15 euroa / vrk
Sähkönkäyttömaksun veloitus ilman lämmityssähkölupaa = 10 vrk x 15 euroa = 150 euroa
Lämmityssähkön hinta e / vrk.
1 vrk x 15e
2 vrk x 15e
3 vrk x 15e
4 vrk x 15e
5 vrk x 15e

euroa
15 euroa
30 euroa
45 euroa
60 euroa
75 euroa

(X)

Lämmityssähkön hinta e / vrk.
6 vrk x 15e
7 vrk x 15e
8 vrk x 15e
9 vrk x 15e
10 vrk x 15e

euroa
90 euroa
105 euroa
120 euroa
135 euroa
150 euroa

(X)

7.3 SÄHKÖNKÄYTTÖMAKSUN LUPAKUITTI TELAKOINTIALUEELLA (MAKSA SÄHKÖ TÄLLÄ TILISIIRTOLOMAKKEELLA )
Saajan
tilinumero
Saaja

ITELFIHH

FI69 4212 0010 2876 84
Heinolan Pursiseura ry

pvm.
MAKSAESSASI LUVAN: KIRJOITA PANKIN
VIESTIKENTTÄÄN, MINKÄ LUVAN MAKSAT.

Maksajan
nimi

Tililtä nro

Lupa 1: Korjaus- ja remonttisähkölupa
Lupa 2: Lämmityssähkölupa

Viitenumero
Eräpäivä

euroa

