Jylhän Sähköosuuskunta Kauhava
Liittymismaksut 01.01.2016 Maksu A1 ja A2-alueet
3 x 25 A
2370 €
3 x 35 A
3320
3 x 63 A
5970
3 x100A
9480
Liittymismaksut ovat siirtokelpoisia, mutta eivät enää palautuskelpoisia.
Liittymismaksut sisältävät voimassa olevan arvonlisäveron.
Liittymismaksu on maksajansa vähennyskelpoinen meno.
Tehopohjaiset liittymät:
0,4 kV >66 kW
1380,00 €+ 145,00 €/kW
20 kV
10520,00 €+ 90,00 €/kW.
Liittymiskaapeli veloitetaan erikseen tontin rajalta alkaen.
Kaava-alueen ulkopuolella A2 liittymismaksuun sisältyy 600 m jakeluverkon rakentamista.
A2 alueen ulkopuolella liittymismaksu on tapauskohtainen A2+ kuitenkin vähintään A2
vyöhykkeen hinnaston mukainen. 20 kV:n liittymät lasketaan aina etukäteen erikseen asiakkaalle.
A1 alue on voimassa oleva asemakaava alue. A2 alue on muu kuin asemakaava-alue enintään
600 m muuntoasemalta. A2+ alueita ovat muut alueet.
Mittarit laskutetaan erikseen.
veroton
verollinen
Mittarien hinnat:
Kaukoluentamittari
153,22 € + alv.
190,00 €
3-vaiheinen virtamuuntajamittari
262,10 € + alv.
325,00 €
Loistehomittari
536,30 € + alv
665,00 €.
suurjännitevirtamuuntajännitemuuntajamittari
1443,55 € + alv.
1790,00 €
Melko yksikkö MT30E
1032,26 € + alv.
1280,00 €
Melko yksikkö MT 40
620,96 €+ alv.
770,00 €
Palvelu maksut:
Liittymän ylläpito maksu 97,02 € +alv
120,30 €/vuosi,
kun halutaan pitää liittymä voimassa sähkön käytön keskeyttämisestä
huolimatta.
Asiakkaan aloitteesta tapahtuva mittarin vaihto, mittauksen tarkistus,
mittarin tai tariffinohjauslaitteen vaihto, mittarin kytkentä tai
liittymisjohdon kytkentä. 56,45 €+ alv
70,00 €.
Mittarin tarkistusmaksu, jos mittarin virhe on pienempi kuin kulloinkin
voimassa olevissa sähkönmyyntiehdoissa on määritelty:
76,62 € + alv
95,00 €.
Pääsulakkeiden suurentaminen tai pienentäminen, sisältää tarvikkeet:
52,42 € + alv
65,00 €.
Asiakkaan sähköasennusten korjaus työajan ulkopuolella:
80,24 €/h +alv
99,50 € / h.
Matkaveloitus
1,21 € /km + alv
1,50 € /km
Maksun viivästymisestä aiheutuva maksu kehotus:
5,00 €
Sähkön katkaisusta ja kytkennästä peritään erikseen 100,00 €
Tilapäissähköstä peritään 120,00 € /a + sähkön kokonaishinta
12,542 snt/kWh jakautuen siirto 5,00 snt /kWh ja Sähkö 7,542snt /kWh
ja sähköveron osuus veroluokka I 2,79372 snt /kWh.

Tilapäissähköliittymän kytkemisestä peritään 100,000 €, johon sisältyy
työmaakeskuksen irrotus verkosta.
Työmaakeskuksen vuokra on 1,20 € /vrk. Yo. hinnat sisältävät alv:n.
Mittauspäätteen käyttöoikeusmaksu MT30E
42,20 € /kk
Mittauspäätteen luku +raportointi
42,20 €/kk+
7,35 € /raportti
Mittauspäätteen käyttöoikeusmaksu MT40
21,10 € /kk
Mittauspäätteen MT40 luku +raportti 21,10 €/kk+ 7,35 € /raportti

