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PALVELUHINNASTO voimassa 1.12.2020 alkaen
Laskutusmaksut
Pääsulakkeen vaihto vikatyönä
(ei sisällä kahvasulakkeita)
Sähkön jälleenkytkentä
muuton yhteydessä

alv 24 %
Työaikana

125,00 €

Työajan ulkopuolella

190,00 €

Toimitusaika kaksi työpäivää

0,00 €

Toimitustuotteen vaihto (muutos max 1 krt/vuosi)

0,00 €

Laskutussulakkeen muutos (käsittelymaksu, muutos max 1 krt/vuosi)

0,00 €

Aiheeton työmaakäynti
Laskut/sopimukset

180,00 €
Todistus laskutuksesta
Lasku-/sopimusjäljennös
Maksukehotus (yksityishenkilö/yritys)
Selvitystyö (min. veloitus 1 h)

15,00 €
7,00 €
5,00/9,00 €
80,00 € / tunti

Mittarointipalvelumaksut
Mittauksen muutostyöt (min. veloitus 1 h)
Mittarin tarkastus asiakkaan pyynnöstä
(maksua ei peritä, mikäli mittari ei täytä tarkkuusnormeja)
Palvelureleen asennus

69,00 € / tunti
280,00 €
0,00 €

Katkaisu- ja kytkentämaksut
Energiatoimituksen katkaisu

55,00 € alv 0 %

Energiatoimituksen kytkentä

65,00 € alv 24 %

Liittymän purkukustannus alkaen (tarkista hinta verkkoyhtiöltä)
Liittymän ylläpitomaksu
Hinta määräytyy voimassaolevan yleissähkön siirron perusmaksun mukaan.

295,00 €
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Tuntiveloitushinnat muiden töiden osalta (sulatus, korjaukset jne.)
Asennustyö:

Arkisin klo 8–16

alv 24 %
69,00 € / tunti

Arkisin klo 16 jälkeen

138,00 € / tunti

Sunnuntaisin, arki- ja juhlapyhinä

207,00 € / tunti

Kaivinkone ja kuorma-auto

Todelliset kustannukset +
yleiskustannus 12 %

Muut työt todellisten aiheutuneiden kulujen mukaan.
Minimiveloitus on yksi tunti.
Tarvikkeet veloitetaan ohjevähittäishinnaston mukaisesti.

Asiantuntija-avun tuntiveloitushinnat
Tekninen asiantuntija, työnjohtajat
Suunnittelutyö

alv 24 %
80,00 € / tunti
alk. 80,00 € / tunti

MUUT PALVELUT
Vikapäivystys
Ympäri vuorokauden numerossa 050 386 3900.
Sähkön jakeluhäiriöt
Kotisivuillamme olevasta Karttapalvelusta voit katsoa
Nivos Verkot Oy:njakelualueen vikakeskeytykset
sekä häiriöiden laajuuden. Karttapalvelusta näet
myös huoltotöistä sekä verkon toimintavarmuuden
parantamisesta aiheutuvat keskeytykset,
www.nivos.fi/karttapalvelu
Verkostonäytöt
Ennen kaivutöiden aloittamista tontilla sekä sen
reuna-alueilla on hyvä varmistaa, ettei kaivureitillä ole
sähkö- tai puhelinkaapeleita. Näiden lisäksi varsinkin
taajamassa voi tontin reunassa kulkea myös kaukolämpö-, maakaasu- tai valokuituverkkoa. Selvittämällä
ennakkoon verkostojen sijainnin vältät mahdolliset
onnettomuudet ja vahingot sekä niistä aiheutuvat
työn viivästymiset. Tiedot johtojen ja kaapeleiden
sijainnista saat Johtotieto Oy:ltä.

Ota yhteyttä Johtotietoon kolme arkipäivää ennen
kaivutöiden aloittamista. Mikäli Nivoksen verkostoja
on kaivureitin lähellä, merkitsemme verkostojen
sijainnit veloituksetta.
Johtotieto Oy puh. 0800 12 600
sähköposti: info@johtotieto.fi
Puunkaatoapu
Kun suunnittelet puiden kaatoa sähkölinjojen
läheisyydestä, ota ajoissa yhteyttä meihin.
Asentajamme tulevat varmistamaan, etteivät
sähkölinjamme vahingoitu puita kaadettaessa ja
siten aiheuta vaaraa ihmisille. Neuvonta ja sähkölinjan suojauspalvelu on asiakkaillemme maksuton, kun asiakas hoitaa puun kaadon itse tai
ammattiapua käyttäen. Erillisestä sopimuksesta
suoritamme myös puun/puiden fyysisen kaadon
(alkaen 110 €/h). Voit tiedustella puunkaatoapua
asiakaspalvelustamme puh. 019 689 955.

