Palveluhinnasto 2017-18
Tammisaaren silta: 020-4443017
siltaa ei avata arkisin 6:30-8:00 ja 16:00-18:00

Nosto-, telakointi- ja vesillelaskupalvelut
Tarjoamme talvisäilytystä yhteistyökumppanimme Special Marinen halleissa ja satama-alueella. Toimimme Special
Marinen säilytyspalveluiden edustajana. Kysy tarjousta osoitteesta skurumarine.fi tai specialmarine.fi.
Olemme lämpimän säilytyksen asiantuntija ja erikokoisista halleistamme löytyy juuri oikea sinun veneellesi.
Säilytyksen hinta: (pituus + korkeuslisä) x (leveys + korkeuslisä) x 65€ + alv 24%
Veneen telakointikorkeus
0 - 3,7 metriä
3,7 - 4,2 metriä
4,2 - 10 metriä

Pinta-alan laskenta
Pituus x leveys
(pituus + 0,75) x (leveys + 0,75)
(pituus + 1) x (leveys + 1)

2

2

Hinta/m alv0
65 €
65 €
65 €

Hinta/m alv24
80,60 €
80,60 €
80,60 €

1)

Pinta-alaan (PA) perustuvat hinnat lasketaan veneen pituuden ja leveyden mukaan (Loa x Bmax)
Nostopalveluiden hinnat sovitaan erikseen riippuen veneen säilytyksestä.
Telakoinnin lisäpalvelut
Vesilinjan pesu harjalla ja gelcoat cleanerillä noston yhteydessä

0,8€ x PA

*

Kylkien ja vesilinjan pesu pesuaineella ja harjalla noston yhteydessä

2€ x PA

*

Purjeveneen kannen ja ylärakenteen pesu pesuaineella ja harjalla noston yhteydessä

2€ x PA

*

60€/h

*

Moottoriveneen kannen ja ylärakenteen pesu pesuaineella ja harjalla noston yhteydessä
Erillinen öljyn poisto purjeveneen koneesta noston yhteydessä (esim. jos huoltaa koneen itse)

50 €

Öljyn poisto moottoriveneestä

75€/h

Purjeveneiden rikauspalvelut, syksy (säilytykseen tulevat veneet)
Maston esivalmistelu poistoa varten, veneen pituus alle 10,5m

250 €

Maston esivalmistelu poistoa varten, veneen pituus 10,5-12m

290 €

Maston esivalmistelu poistoa varten, veneen pituus 12-14m

320 €

Maston esivalmistelu poistoa varten, veneen pituus yli 14m

Sovitaan erikseen

Vetolankojen (”messenger”) veto juoksevaan rikaukseen laskutetaan tuntiveloituksena, min. 0,5h

60€/h

Tutkan tai tutka- ja valomaston irroitus, min. 1h

60€/h

Purjeveneen takavanttiin kiinnitetyn tutkatelineen irroitus, esim. Scanstrut

75 €

Maston esivalmistelutyöt erikseen, jos ne joudutaan maston poiston yhteydessä tekemään

60€/h

Maston esivalmistelu poistoa varten: Purjeet ja puomit poistettu (isopurje jätetään puomille), juokseva rikaus irroitettu,
mastokumit ja tie-rodit poistettu, maston sähköt irroitettu, ja vantit löysätty/vanttiruuvisokat irroitettu, kannen
alapuolisen rullalaitteen yläosan purku.
Purjeveneiden rikauspalvelut, kevät (säilytyksessä olevat veneet)
Veneen rikaus purjehduskuntoon, veneen pituus alle 10,5m

270 €

Veneen rikaus purjehduskuntoon, veneen pituus 10,5-12m

300 €

Veneen rikaus purjehduskuntoon, veneen pituus yli 12m

330 €

Veneen rikaus purjehduskuntoon: Purjeet ja puomit asennettuna, juokseva rikaus asennettu,mastokumit ja tie-rodit
asennettu, maston sähköt kytketty, vantit kiristetty ja masto suorana sekä sokat paikoillaan.
Muut telakointipalvelut
Veneen siirrot huoltoon, korjaukseen tai muuhun asiakkaan toiveeseen liittyen (minimilaskutus 1h)
Skuru Marine Oy

Pohjankurun satama 10420 Pohjankuru
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Huoltopalvelut
Konehuollot ja korjaukset

Koneet: Olemme valtuutettu Volvo Penta huoltopiste ja kauttamme valtuutetut Yanmar, Nanni ja
MerCruiser huollot. Huollamme myös itse Ford, Cummins, MAN, Caterpillar ja Perkins –koneet, mutta
ilman valtuutusta. Jos haluaa valtuutetun huollon, sovitaan tästä erikseen. Perämoottorihuollot sovitaan
erikseen.
Purjeveneen moottorin ja vetolaitteen talvihuolto sekä potkurin tarkastus ja sinkkien vaihto

320 €

*

450 €/kone

*

(Talvihuolto sisältää öljyjen, suodattimien, siipipyörän ja sinkkien vaihdon sekä hihnojen tarkistuksen ja
merivesisuodattimen puhdistuksen. Jos sinkkien vaihto vaatii potkurin irroituksen veloitetaan tästä 50€)
Jos moottorihuolto tilataan vesiltänoston jälkeen veloitetaan öljyn poistosta hallissa 50€.
Sisäperämoottorin/vetolaitteen talvihuolto, 4- ja 6-syl. Volvo-Penta (AD/KAD)

(Talvihuolto sisältää koneen öljyjen ja suodattimien vaihdon, siipipyörän ja hihnojen tarkistuksen sekä vetolaitteen
öljynvaihdon, sinkkien vaihdon ja palkeiden tarkistuksen, mutta ei palkeiden vaihtoa)
Sisäperämoottorin/vetolaitteen talvihuolto, 4- ja 6-syl. Volvo-Penta EVC

540 €/kone

*

Sisämoottorin talvihuolto, pienet akselivetoiset koneet 4- ja 6-syl. Volvo-Penta ja Yanmar

75€/h

*

Sisämoottorin talvihuolto, isot akselivetoiset koneet. Volvo-Penta

75€/h

*

tarjouksen perusteella

*

(Talvihuolto kuten yllä. Huolto sisältää myös koneen VODIA-diagnoosin)

Sisämoottorin talvihuolto, isot akselivetoiset koneet. (Caterpillar, Cummins, MAN etc.)

Vetolaitepalkeiden vaihto, esim. V-P 290 ja DPHA n. 3-4h, Mercruiser (kaikki) ja V-P SX n. 8h

75€/h

*

65 €

*

65€/h

*

Moottorin korjaukset

tarjous/75€/h

*

Perämoottorin huolto

tarjouksen perusteella

*

Purjevenemoottorin glykoliajo
Sisäperämoottorin ja suuremman akselivetoisen koneen glykoliajo

Volvo Penta VODIA, vianhaku ja analyysi

95€

Volvo Penta, ohjelmistopäivitykset

75€/h

Akut ja sähkötyöt
Käyttöakkujen huoltopaketti (edellyttää maasähkölaturia)

145 €

Huoltopaktilla varmistetaan akkujen kunto ja toimivuus keväällä, ja pitää sisällään seuraavat toimenpiteet:
Akkukenkien irroitus noston yhteydessä sekä akun kunnon tarkistus, ylläpitolataus kahdesti talven aikana veneen
maasähköllä (sis. kenkien kiinnityksen ja iroituksen), akkukenkien kiinnitys vesillelaskun yhteydessä
Käyttöakkujen lataaminen talven aikana, laturilla per akku

65 €

Starttiakun kunnon varmistaminen ja lataaminen ennen vesillelaskua

65 €

Maasähköjohdon irroitus (jos maasähköjohto on jätetty kytkettynä)

30 €

Elektroniikan asennus, tarkastus, huolto ja korjaus

70€/h

*

Sähköjärjestelmien asennus, tarkastus, huolto ja korjaus

70€/h

*

Elektroniikan ja sähköjärjestelmien asennus, muualta hankitut laitteet

85€/h

Koska emme voi taata muualta hankituille laitteille takuuta, veloitamme näiden asennuksesta korkeamman hinnan.
Kauttamme hankituille laitteille takaamme sekä laitteen että asennuksen.
Turvavarusteet
Palosammuttimien huolto ja tarkastus kappaleelta (haetaan veneestä, tarkistetaan ja toimitetaan veneeseen)
Skuru Marine Oy

Pohjankurun satama 10420 Pohjankuru

26 €

**
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Palosammuttimien tarkastus (omistaja toimittaa sammuttimen osoitettuun paikkaan hallissa)

12 €

**

Valtuutettu huolto

***

35 €

*

tarjous/70€/h

*

65€/h

*

50 €

*

Purjeveneen ohjausjärjestelmän tarkastus ja huolto

65€/h

*

Lämmityslaitteen tarkastus, huolto ja korjaus, Ebersprächer ja Webasto valtuutettu

75€/h

*

Valtuutettu huolto

***

Nestekaasulaitteiden koeponnistus (valtuutettu)

90 €

**

Nestekaasujärjestelmän asennukset ja korjaukset

75€/h

*

Valtuutettu huolto

***

Pohjaläpimenojen ja venttiilien tarkastus

80 €

**

Purjeveneen kölipulttien tarkastus/kiristys

140 €

Pelastuslautan huolto
Paukkuliivien käsittely, testaus ja huolto
Laitteet ja järjestelmät
Ankkurivinssin huolto
Makeavesijärjestelmän desinfiointi keväällä
Vesikäymälöiden huuhtelu käymälänesteellä syksyllä, per käymälä

Lämmityslaitteen tarkastus, huolto ja korjaus, Wallas ja muut

Kylmälaitteen tarkastus, huolto ja korjaus
Rungon huolto

Purjeveneen vetolaitteen hionta ja maalaus myrkkyvärillä

65 €

*

95 €

*

5,5€/m (pituus x leveys)

*

8€/m2 (pituus x leveys)

*

Sisäperäkoneen vetolaitteen hionta ja maalaus myrkkyvärillä /kpl
Purjeveneen pohjan maalaus myrkkyvärillä
Purjeveneen kylkien koneellinen vahaus, perusvahaus x 1
Purjeveneen kylkien koneellinen vahaus, perus- ja kiiltovahaus

2

2

11€/m (pituus x leveys)

*

Moottoriveneen pohjan maalaus myrkkyvärillä

tarjous/65€/h

*

Moottoriveneen kylkien koneellinen vahaus

tarjous/65€/h

*

Kannen kiiltävien lasikuituosien vahaus

tarjous/65€/h

*

Gelcoat-korjaukset

tarjous/70€/h

*

Laminoinnit ja lasikuitutyöt

tarjous/70€/h

*

60 €

*

Juoksevan ja seisovan rikin tarkistukset ja korjaukset

70€/h

*

Helojen, vinssien ja köysien asennus

70€/h

*

Purjeiden perustarkastus ja huolto (saumat, ratsastajat, virtauslangat, numerot)

Neulomo

***

Purjeiden korjaukset

Neulomo

***

Pesula

***

Rikit ja helat
Vinssien huolto, rasvaus ja tarkastus kappaleelta

Purjeet ja kankaat

Purjeiden ja kankaiden pesut sekä kyllästys ja nanokäsittelyt
Purjeiden käsittely pesun ja korjauksen yhteydessä (nosto, pakkaus, siirto)

60€/h

Pesut ja puhdistukset
Patjojen pesu
Skuru Marine Oy

tarjous/60€/h
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Sisäpesut (pilssi, konehuone, asumistilat)

tarjous/60€/h

*

Sisäpuuosien hionta ja lakkaus

tarjous/68€/h

*

Tiikkikannen ja –osien hionta/puhdistus

tarjous/68€/h

*

Pohjan maalien poisto, hionta, epoksikäsittely ja maalaus

tarjous/65€/h

*

Koneen vaihdot ja korjaukset

tarjous/75€/h

*

Elektroniikka- ja sähköasennukset

tarjous/70€/h

*

Entisöintipalvelut

Tiikkikannen uusiminen

tarjouksen perusteella

Kylkien ja kannen maalaukset

tarjouksen perusteella

Patjojen verhoilu ja uusiminen

tarjouksen perusteella

Tuntiveloitukset
Tuntitöihin sovelletaan seuraavia hintoja ja kiinteähintaiset palvelut perustuvat näihin hintoihin:
Telakointityöt (nostot, siirrot, pesut tms.)

60€/h

Peruskunnostustyöt (pohjanmaalaukset, hionnat, vahaukset, kiillotukset tms.)

65€/h

Puu- ja sisustustyöt (tiikkikannet, sisustukset, lakkaukset tms.)

68€/h

Laiteasennukset ja –korjaukset (koneet ja LVI)

70€/h

Sähköasennukset (elektroniikka, akut, maasähkö, lämmittimet, kaasujärjestelmät etc.)

70€/h

Laskuitutyöt (laminoinnit, gelcoat-työt tms.)

70€/h

Konehuollot ja –korjaukset

75€/h

Vauriokorjaukset

75€/h

Maalaustyöt (hionnat, suoristukset, korjausmaalaukset, primer- ja pintamaalaukset)
Veneen siirrot (traktori/hydraulivaunuyhdistelmä ja kaksi miestä), minimilaskutus 1h

65-75€/h
175€/h

Matkaveloitukset
Huoltoauto

0,95€/km

Matkaveloitus

34€/h

Hinnaston muut ehdot ja huomautukset
Lisämerkinnät
*

-merkittyihin palveluihin lisätään mahdolliset aineet ja tarvikkeet (myös maalit)

**

-merkittyihin palveluihin ei sisälly tarkastuksen yhteydessä tulleiden vikojen korjausta, nämä laskutetaan erikseen

*** -merkittyihin palveluihin lisätään käsittely ja kuljetukset
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Töiden tilaus ja muut huomiot
•

Töiden suorituksen perustana on täytetty ja palautettu talvisäilytyslomake tai erillinen kirjallinen tilaus.

•

Tilatut työt laskutetaan erissä työn edistymisen mukaan ja laskut erääntyvät maksettaviksi 14 päivässä laskun
päiväyksestä

•

Venettä ei nosteta eikä lasketa vesille mikäli veneenomistajalla on erääntynyttä velkaa Skuru Marinelle, Special
Marinelle tai Pohjankurun telakka Oy:lle kyseisenä ajankohtana

•

Kiinteät hinnat eivät koske tavanomaisesta poikkeavia töitä, joista sovitaan aina erikseen

•

Korjauksiin ja huoltoihin sovelletaan Venealan keskusliiton Finnboatin ”Veneiden, moottoreiden ja niiden osien
korjausehdot” –ehtoja sekä suuremmissa projekteissa mahdollisia projekti- tai toimitussopimuksia.

•

Kaikki hinnat sisältävät arvonlisäveron 24%, jos verokantaan tulee muutoksia, muutetaan hintoja vastaavasti

•

Varaamme oikeuden hinnanmuutoksiin

Skuru Marine Oy
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