KUOPION SÄHKÖVERKKO OY

HINNASTO

Sähkön palvelumaksut
TILAPÄISSÄHKÖPALVELUT

Hinnat 21.04.2022, sis. alv 24 %, ellei toisin mainita

Asiakkaan työmaakeskuksen kytkentä ja erotus, max 63 A sis. mittaroinnin
460,00 €
Asiakkaan työmaakeskuksen kytkentä ja erotus, yli 63 A sis. mittaroinnin
560,00 €/kaapeli
Kuopion Sähköverkko Oy:n toimittaman vuokrakeskuksen kytkentä ja erotus, max 63 A
570,00 €
sis. mittaroinnin
5,00 €/vrk
Työmaakeskuksen vuokra max 63 A *)
550,00 €/kk
Tilapäismuuntamonvuokra
Tilapäisliittymän vuokra
1,00 €/A/kk
Tilapäissähköpalveluiden lisätyöt (mm. kaivu-, sulatus-, ja selvitystyöt)
Toteutuneiden kustannusten
mukaan
*)
*) Minimiveloitus
Minimiveloitus 100
100 €
€
Hinnat sisältävät yhden käynnin kohteessa. Ylimääräiset käynnit veloitetaan erikseen hinnaston mukaisesti.
ASIAKKAAN PYYNNÖSTÄ TEHTÄVÄT LIITTYMÄPALVELUTYÖT
Hinnasto koskee ainoastaan olemassa oleviin liittymiin tehtäviä muutoksia, esim. saneerauskohteet
Liittymän kytkentä, max. 63 A sis, mittaroinnin

260,00 €

Liittymän kytkentä, yli 63 A sis. mittaroinnin *)

370,00 €/kaapeli

Liittymisjohdon erotus

105,00 €/kaapeli

Ylimääräisen jatkon teko

160,00 €/kaapeli

Sähköliittymän ylläpito, pienjännite 230/400 V
−

liittymän pääsulakekoko max 63 A

−

liittymän pääsulakekoko yli 63 A

6,00 €/kk
50,00 €/kk

Sulakkeen vaihto työaikana

105,00 €

Sulakkeen vaihto työajan ulkopuolella

265,00 €

*) Sisältää yhden mittarin, lisämittarit veloitetaan mittauspalvelutyöt -kohdan mukaisesti.
Hinnat sisältävät yhden käynnin kohteessa, esimerkiksi sulakkeiden laitosta erillisellä käynnillä veloitetaan
hinnaston mukainen maksu.
ASIAKKAAN PYYNNÖSTÄ TEHTÄVÄT MITTAUSPALVELUTYÖT
Hinnasto koskee ainoastaan olemassa oleviin liittymiin tehtäviä muutoksia, esim. saneerauskohteet
Mittalaitteen asennus tai siirto, max 63 A

105,00 €/kpl

Mittalaitteen asennus tai siirto, yli 63 A

255,00 €/kpl

Keskijännitemittarin asennus tai siirto

400,00 €/kpl

Mittalaitteen poisto

105,00 €/kpl

Mittalaitteen asennus, poisto tai siirto, lisämittarit
Mittauksen tarkastusmaksu. Veloitetaan, jos mittalaite ei ollut viallinen.

40,00 €/kpl
105,00 €/kpl

Ilman lupaa tehdystä mittarin poistosta/siirrosta/asennuksesta ja mittarin sähköttömäksi ottamisesta laskutetaan
urakoitsijalta mittareiden asennusmaksut sekä mahdolliset selvitystyöstä ja tietojärjestelmiin tehdyistä tietojen
korjauksista aiheutuneet kustannukset tuntiveloituksella.
ASIANTUNTIJAPALVELUT
Sähkönkäytön selvitys asiakkaan kohteessa

75,00 €/tunti

Sähkönkäyttöraportti

60,00 €/liittymä

Asennus- ja huoltotyö
Kuormitus- ja sähkönlaadun mittaus
Muu raportointi-, vianselvitys- ja toimistotyö

60,00 €/tunti
100,00 €/mittausjakso
75,00 €/tunti (minimiveloitus 0,5 h)

KUOPION SÄHKÖVERKKO OY

HINNASTO

Sähkön palvelumaksut
MUUT PALVELUT

Hinnat 21.04.2022, sis. alv 24 %, ellei toisin mainita

Sähköntoimituksen kytkeminen sopimuksen alkaessa
−
Kytkentä sovitun aikataulun mukaisesti aikaisintaan saman työpäivän aikana
−

kytkentä asiakkaan pyynnöstä samana päivänä klo 16 jälkeen, viikonloppuisin
ja arkipyhinä / käyttöpaikka

Tilatun työn turha käynti kohteessa
Ylimääräinen sähkönsiirtotuotteen muutos
Mittarin luentahäiriön selvitys- ja korjausmaksu *)

maksuton
100,00 €/käyttöpaikka

105,00 €/käynti
60,00 €/käyttöpaikka
150,00 tai 500,00 €/häiriö

*) Maksun suuruus määräytyy häiriötyypin mukaan
SAATAVIEN VALVONTA- JA VIIVÄSTYSMAKSUT
Maksumuistutus
5,00 € alv 0 %
10,00 € alv 0 %

€

Perintäkäynti asiakkaan luona

60,00 €

€

Katkaisu maksamattomien laskujen vuoksi

45,00 € alv 0 %

Jälleenkytkentäpalvelu

45,00 €

−
−

kuluttaja-asiakkaat
yritysasiakkaat

ASIAKASPALVELUN PALVELUMAKSUT
Laskujäljennökset, tiliotteet, ylimääräinen lasku ja muut tulosteet, Tulostus- ja
postitusmaksu

10,00 €

Laskutulosteet saatavina Online-palvelussa maksutta
Laskuihin ja maksamiseen liittyvät selvitykset ja muutokset Ropo Capitalin maksuneuvonnassa 09 4246 1324
(arkisin klo 8-20, lauantaisin klo 10-15) tai ropo-online.fi palvelussa (laskujen haku, laskun tila, maksaminen,
eräpäivän siirto, chat)

MSCONS-SANOMIEN TOIMITUSMAKSUT
Toimitusmaksut 1.6.2022 alkaen.
Toimistusmaksu määräytyy käyttöpaikkojen (kp) kokonaismäärän mukaan.
1-50
51-150
151-300
301-

kp
kp
kp
kp

5,00
4,00
3,00
2,00

Yleinen työveloitus

200,00

Aloitusmaksu*)

200,00

Uusien sarjojen perustaminen
Valtakirjojen tarkastus**)

10,00
200,00

*) Kokonaan uusi asiakkuus. Hinta sis. 10 kp:n perustamisen ja niiden historiatietojen lähetyksen.
**) Hinta sis. 20 kp:n käsittelyn.

€/kp/kk
€/kp/kk
€/kp/kk
€/kp/kk
€/h
€
€/kp
€

€

