
Töiden hinta 
(ruplaa), palvelun 
keston ajasta 
sis.ALV 18% Palveluiden määrästä

Nro Nimi Kuvaus tunti vrk mittayksikkö

Hinta 
(ruplaa), sis.
ALV 18%

1 Matkailuvaunun pysäköinti 
ilman sähkön syöttöä Tietty parkkipaikka - 400,00 - -

2 Matkailuvaunun pysäköinti 
sisältäen sähkön syöttöä 220 V Tietty parkkipaikka - 600,00 - -

3 Makean veden syöttö
Makean veden 
syöttö asiakkaan 
matkailuvaunuun/ autoon

- - Yksi syöttö 200,00

4 Akun lataamista Lataaminen  latauslaitteella - - Yksi 
lataaminen 200,00

5 Jäteveden pumppaus 
matkailuauton ekovessasta 

Jäteveden pumppaus  
matkailuautosta meidän 
saostussäiliöön

- - Yksi pumppaus 2000,00

6 Muovikalusteiden vuokra Muovikalusteiden vuokra 
(1 pöytä ja 4 tuolia) - 350,00 - -

7 Grillin vuokra grillausta varten Grillin vuokra grillausta varten - 700,00 - -

8 Puuhiili 5 kiloa+polttoneste Puuhiili 5 kiloa+polttoneste - - Yksi setti 390,00

9 Sytytyspaloja Sytytyspaloja - - Yksi paketti 250,00

10
Veneluiskan käyttö 
veneen laskemista/
nostoa vesille varten

Veneen laskemiseen / nostoon 
vesille asiakkaan autolla - -

Yksi 
laskeminen/
nosto

400,00

11
Veneluiskan käyttö 
veneen laskemista/
nostoa vesille varten

Veneen laskemiseen / nostoon 
vesille meidän traktorilla - -

Yksi 
laskeminen/
nosto

700,00

12 Auton pysäköinti Vartioitu pysäköinti - 100,00 1 paikka -

13 Auton ja perävaunun pysäköinti Vartioitu pysäköinti - 150,00 1 paikka -

14 ”Pella Fjörd”-
soutuveneen vuokra Yksi vene 200 700 - -

15
Moottorilla ”Yamaha” (5h.v.) 
varustetun  ”Pella Fjörd”-
soutuveneen vuokra

Yksi vene 400 1700 - -

Palveluiden hinnasto matkailuvaunulla 
matkustaville vieraille (alkaen 01.06.2017)

Huomautuksia:
   1) Tässä asiakirjassa mainitulla vuorokaudella tarkoitetaan ajanjaksoa, jonka pituus on 24 tuntia (kaksikymmentäneljä). 
Ajanjakso alkaa palvelun tai laitteen luovutuksen hetkellä. Jos auton, perävaunun, maastoajoneuvon tai vesijetin pysäköinti 
on vähemmän kuin yksi vuorokausi, kuitenkin hinta laskutetaan per yö.
   2) Palveluiden maksaminen hinnaston mukaan tarkoittaa, että asiakas hyväksyy ”Ristikent”-klubin sääntöjä ja ”Pella Fjörd”-
veneiden  vuokran ja käytön sääntöjä
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