
PAKETTI VRK LISÄVRK VRK LISÄVRK

PAKETTI 1 630€ 315€ 315€ 160€

PAKETTI 2 945€ 475€ 475€ 235€

PAKETTI 3 1260€ 630€ 630€ 315€

JÄSENHINNAT

Pa ket ti 1: 

Mök ki ma joi tus
Alu eel tä löy tyy 8 x 2 hen gen 
mök ke jä ja 2 x pari ta lo ja, jois sa 
mo lem mil le puo lil le mah tuu 
kol me hen ki löä ma joit tu maan.

Mö kit ovat va rat ta vis sa ai no as
taan kesä ai ka na (huh ti kuuloka
kuu). Vuok ra lai sel la on oi keus 
käyt tää alu eel ta löy ty viä ran ta
sau no ja ja gril li ka tos ta.

Kaik kiin pa ket tei hin si säl ty vät vesi- ja jäte mak su, polt to puut sekä pe rus säh kö.

Mi kä li alu eel le tuo daan Palo kär jen tai keit ti ö ra ken nuk sen ulko puo lel la käy tet tä viä säh kö lait tei ta, ku ten 
asun to vau nu ja tai kyl mä kont te ja, ve loi te taan näi den käyt töön ku lu vas ta säh kös tä ku lu tus mit ta rin mu kai ses ti 
erik seen (alv 24 %).

Kaik ki ma joi tus hin nat si säl tä vät alv 10 %. Palo kär jen ma joi tus mak su si säl tää la ka na ja pyy he se tin. 
Mi kä li alu eel la ma joi tu taan tel tois sa tai asun to vau nuis sa pe rim me ma joi tus mak sua 4 €/hen ki lö.

Peruutusehdot
Jos va raa jaa pe ruu va rauk sen sa:  
30 päi vää en nen ti lai suu den al kua ei va rauk sen pe ru mi ses ta tule ku lu ja.  
29- 15 päi vää en nen ti lai suu den al kua pe ri tään 20 % va rauk sen lop pu sum mas ta.
14- 7 päi vää en nen ti lai suu den al kua pe ri tään 50 % va rauk sen lop pu sum mas ta.  
7 -0 päi vää en nen ti lai suu den al kua pe ri tään 100 % va rauk sen lop pu sum mas ta.

*Ma joi tus mak su 12,50€/hlö (jäsenhinta 7,50 €/hlö) Palo kär keen ma joit tu vil ta
*Jäsenhinnat koskevat SPEKin jäseniä ja VPK-yhdistyksiä)

Pa ket ti 2: 

Ma joi tus Palo kär jes sä
Kurs si ra ken nus Palo kär jes sä on 
2 x 2 hen gen ja 8 x 4 hen gen 
huo net ta eli ma joi tus ka pa si tet tia 
yh teen sä 36 hen ki löl le.

Palo kär jes sä on myös oma 
keit tiö, sau na ja kou lu tus tila. 
Ran ta sau nat ovat vuok ra lai sen 
va paas sa käy tös sä.

Pa ket ti 3: 

Koko alu een ma joi tus ti lat
Koko alu een ma joi tuk seen 
kuu lu vat pää ra ken nus Palo kär ki 
sekä mö kit.

Vuok ra lai sel la on li säk si oikeus 
käyt tää alu een ran ta sau noja, 
eril lis tä keit ti ö ra ken nus ta 
(lai tos keit tiö), la pin ko taa sekä 
kesä keit ti ö tä. Keit ti ö ra ken nus 
luo vu te taan ai no as taan 
hen ki löl le joka osaa käyt tää 
lai tos keit ti ö vä li nei tä.

HINNASTO


