		
Verkkopalveluhinnasto 1.7.2017

Hinnat sis. alv 24 %.

Maksuttomat palvelut
Sähkönjakelua häiritsevien puiden kaatoapu johtojen läheisyydessä
Kaapelinäyttö (Loiste Sähköverkko Oy:n omistamat kaapelit)
Sähköntoimituksen katkaisu tai kytkentä muuton yhteydessä
seuraavana työpäivänä tai myöhemmin
Mittarinluenta muuton yhteydessä
Siirtotuotteen vaihto 12 kk kuluessa ensimmäisestä mittarointipäivästä

Muuttoon liittyvät maksut
Sähköntoimituksen katkaisu tai kytkeminen pikana tai työajan ulkopuolella*)

100,00 €/kpl

Laskutukseen liittyvät maksut
Erillislasku 		
(räätälöity, asiakkaan normaalista laskutus			rytmistä poikkeava lasku)
Lasku- tai muu kopio

40,00 €
5,00

Takamittauksen laskutus
			

(sähköveroluokan 2 käyttöpaikat,
joilla on myös veroluokan 1 käyttöä)

Selvitystyö 		

(veloitus vähintään 1 h)

Sähkönkäytön todistus

€/kpl

145,00 €/vuosi
58,00 €/h
10,00 €/kpl

Perintään liittyvät maksut
Maksumuistutus (viivästysmaksu) (alv 0%)

5,00

€

Sähköntoimituksen katkaisu tai uudelleenkytkentä (vain työaikana)
(pyyntö arkipäivänä klo 13 mennessä)

100,00 €/kpl

Perintäkäynti

100,00 €/kpl

Sähkönkulutuksen raportointiin liittyvät maksut
Vakioraportit (edelliset 12 kk kuukausiarviona tai edellinen
kuukausi tuntiarvoina)

10,00 €/kpl

Tuntilukemien raportointi sähköpostina kerran vuorokaudessa

20,00 €/kpl

Raportoinnin perustamismaksu

58,00 €/lisätty toimija

Muu raportointipalvelu / historiatietojen toimitus (veloitus vähintään 1 h)

58,00 €/h

Asiakkaan tietoja lähetetään ainoastaan asiakkaalle tai asiakkaan kirjallisesti
valtuuttamalle taholle. Valtakirjassa tulee näkyä valtuutuksen päättymispäivä, mikäli raportointi on luonteeltaan jatkuvaa.
*) Työaika arkisin kello 8-16.
Tilaus samalle arkipäivälle kello 13 mennessä. Tilaus seuraavalle arkipäivälle
tai myöhemmin asiakaspalvelusta arkisin kello 8-20.
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Verkkopalveluhinnasto 1.7.2017
Mittaukseen liittyvät maksut
Mittalaitteen tarkastus

200,00 €

Mittalaitteen siirto ja/tai liittymisjohdon irrotus ja uudelleenkytkentä
(sis. mahdollisen tuotteenvaihdon)
mittalaitteita 5 kpl tai enemmän

250,00 €
50,00 €/kpl

Ylimääräinen mittarinluku tai tarkistuskäynti
(sinetöinti, pääsulakkeiden muutoksen tarkastus tms.)

70,00 €/kpl

Kombi-mittari (yhdistetty kWh-/kVarh-mittari)
virtamuuntajaliitännällä (ei sis. virtamuuntajia)

7,72 €/kk

Lisäohjauslaite

3,66 €/kk

Sähkömittauksen impulssiulostulo asiakkaan käyttöön, jos mittauksissa on valmius (impulssivalmiuden asennus tarjotaan erikseen)

0,82 €/kk

Erikoismittauksen asennus ja purku
Asiakkaan tilaamista erikoismittauksista tai niiden purkamisesta
veloitetaan asennus-/purkukustannukset käytettyjen työtuntien
mukaan sekä matkakustannukset seuraavasti:
tuntityö normaalina työaikana

58,00 €/h

ajokilometrit henkilö- ja pakettiautolla

0,68 €/km

Muut maksut *
Liittymän ylläpito

enintään 63 A liittymät

20,00 €/kk

yli 63 A pienjänniteliittymät

100,00 €/kk

keskijänniteliittymät

200,00 €/kk

Sähkön siirtotuotteen vaihto

70,00 €

Sähköntoimituksen katkaisu tai uudelleenkytkentä sovittuna aikana

100,00 €/kpl

Aiheettomasti tilattu asiakaskäynti

100,00 €/kpl

Selvitystyö (minimiveloitus 1 h)

58,00 €/h

*) Siirtotuotteen perusmaksu sisältää yhden laskutukseen tarvittavan mittauksen.
Loiste Sähköverkko Oy:n omistamista muista mittauksista veloitetaan erillinen
mittausmaksu. Mittausmaksujen hinnat sisältävät mittalaitteen, määräaikaishuollon ja vaihdon vikatapauksissa.
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