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Palvelu

EUR/h

Ylityö
50%

Ylityö
100%

Ylityö
200%

Laitekorjaukset korjaamolla (sähkökäytöt ja
ohjausjärjestelmät)

108

Pikapalvelut (työn aloitus 12h kuluessa)

133

189

247

362

Huoltokäynti/käyttöönotto

116

163

213

314

Laitteistosuunnittelu

116

163

213

314

Ohjelmointi

116

163

213

314

Koulutus

116

163

213

314

Matka-aika

82

124

170

261

Kilometriveloitus ha.

0,71/km

Päiväraha (kotimaa)

51/päivä

Puolipäiväraha (kotimaa)

28/päivä

Pikapalvelilisä 8:00-16:00

133

Pikapalvelulisä 16:00-21:00

382

Pikapalvelulisä 21:00-7:00 ja viikonloppuna

575

Matka-, majoitus ym. kulut

kulu+9%

Hinnat
Kaikki hinnat on ilmoitettu ilman arvonlisäveroa, joka lisätään. Hinnat ovat voimassa toistaiseksi.

Saatavuus
Palveluita on saatavana sopimuksen mukaan, työaikana arkisin 8-16 välimyyntivarauksin sekä työajan ulkopuolella, kuitenkin
vain silloin, kun henkilökuntaa on tavoitettavissa ja käytettävissä pikapalvelutyöhön. Yhteystiedot sivuiltamme www.sks.fi.

Veloitusaika
Pienin tuntiveloitusyksikkö on tunti, jota sovelletaan kultakin alkavalta tunnilta. Veloitettavaan työaikaan kuuluu työn
vastaanotto, valmistautuminen, matka-aika, työaika, odotusaika, mahdolliset työhön liittyvät neuvottelut sekä raportointi.
Ylityöveloituksia sovelletaan voimassaolevan työehtosopimuksen mukaisesti silloin kun työntekijän työaika ylittää 7,5h
päivässä tai työ tapahtuu viikonloppuna, juhlapyhänä tai aattona.

Pikapalvelu
Pikapalveluhintaa sovelletaan pikapalvelutöissä, sekä kaikkien sellaisten töiden osalta, joissa työ aloitetaan tilaajan pyynnöstä
12 tunnin kuluessa tilauksesta.

Lisät ja kulut
Milloin työtilaus tehdään työajan ulkopuolella arkipäivänä 16:00-7:00 välisenä aikana tai viikonloppuna tai arkipyhänä ja
työhön ryhdytään ennen 8:00 seuraavan arkipäivän aamuna, veloitetaan pikapalveluhinnan ja ylityöveloituksen lisäksi
pikapalvelulisä, joka määräytyy tilausajankohdan mukaan. Matkustamisesta, majoittumisesta tms. syntyvät kulut veloitetaan
tilaajalta lisäten syntyneisiin kuluihin hinnastossa määrätty käsittelykulu.

Matkat
Matka-ajaksi luetaan matkustaminen toimittajan konttorilta työn suorituspaikalle tai majoituspaikalle ja sieltä takaisin. Milloin
työn suorittaja on voimassa olevan verohallituksen päätöksen mukaan oikeutettu päivärahaan, veloitetaan ne hinnaston
mukaisesti. Jos ei tilaajan kanssa erikseen muuta sovita, matkat tehdään autolla, jonka käytöstä veloitetaan ajokilometrien
(ha) mukaan.

Osat ja tarvikkeet
Työn yhteydessä tarvittavat osat ja tarvikkeet, joiden käytöstä sovitaan tilaajan kanssa, veloitetaan voimassa olevan hinnaston
mukaisesti.

Maksuehto
Sopimuksen mukaan. Työn kestäessä pidemmän ajanjakson, laskutetaan tehdyt työt ja kulut 2 viikon välein.

Muut ehdot
Muilta osin sovelletaan SKS Control Oy:n Järjestelmä- ja palvelutoimitusten yleisiä toimitusehtoja.

SKS Control Oy
Martinkyläntie 50
01720 VANTAA

Puh. 020 764 61
Faksi 020 764 6740
Email: control@sks.fi

www.sks.fi
Y-tunnus 0214599-1
Kotipaikka: Vantaa

