
Kostnader i rubel 
(RUR), med 18% 
av mervärdeskatt) 
och varaktighet Antalet servicer

Nr Service Beskrivning En timme Ett dygn Måttenhet

Kostnad        
(RUR), inkl. 
mva 18%

1 RV parkering utan el-anslutning Viss parkeringsplats - 400,00 - -

2 RV parkering med el-
anslutning 220 V Viss parkeringsplats - 600,00 - -

3 Färskvatten- ledning Färskvatten- ledning till 
kundens husvagn/husbil - - En ledning 200,00

4 Laddning av ackumulatorer Laddning av ackumulatorer 
med laddare - - En laddning 200,00

5 Dränering av husvagnars 
toaletter

Dränering av kundens 
husvagn/husbils- toaletter - - En dränering 2000,00

6 Uthyrning av plastmöbler Uthyrning av plastmöbler - 350,00 - -

7 Uthyrning av en BBQ grill Uthyrning av en BBQ grill - 700,00 - -

8 Träkol 5 kg + tändvätska Träkol 5 kg + tändvätska - - En uppsättning 390,00

9 Briketter för tändning Briketter för tändning - - Ett paket 250,00

10 Användning av slipar för 
sjösättning och lyft av båtar Med kundens bil - - One descent/

ascent 400,00

11 Användning av slipar för 
sjösättning och lyft av båtar Med klubbens traktor - - One descent/

ascent 700,00

12 Bilparkering Bevakade parkeringsplatser - 100,00 1 plats -

13 Parkering för bilar med trailers Bevakade parkeringsplatser - 150,00 1 plats -

14 Uthyrning av båtar 
"Pella" med åror En båt 200 700 - -

15
"Uthyrning av båtar "Pella" 
med utombordsmotor 
Yamaha (5 hk)"

En båt 400 1700 - -

Prislista för campare från 1 juni 2017

Obs:
   1) Ett dygn i detta dokument är en period av 24 (tjugofyra) timmar från den tid av tillhandahållande av servicen eller 
utrustningen. I händelse av parkeringsperiod för husbil eller husvagn mindre än ett dygn, avgiften debiteras som för ett 
dygn.
   2) Betalning för tjänster i enlighet med denna prislista visar fullständig acceptans av Regler av Country Vattenmotorisk 
Klubb «Ristikent» och Rregler för hyra och drift av båtar «Pella-Fiord».
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