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PALVELUHINNASTO
(alv. 24%)
Sähkölaskutuksen palvelut

Sähkön toimitukseen liittyvät palvelut

Tiliotemaksu

10 €

Yli yhden vuoden vanhan laskun selvitys

41 €

Muistutusmaksu (alv. 0%)
Muistutusmaksu, yritykset (alv.0%)

5€
12 €

Tasaerämaksu (henkilöasiakkaat) (€/lasku)

5€

Laskujäljennös (€/lasku)

4€

Sähkönkulutuksen raportointiin liittyvät palvelut
Raportoinnin perustamismaksu

82 €

Tuntilukemien toimittaminen sähköpostilla
kertaluontoisesti (€/kohde)

12 €

Tuntilukemien toimittaminen sähköpostilla kerran
kuukaudessa (€/kk)

24 €

Muu raportointipalvelu/historiatietojen toimitus,
veloitus vähintään 0,5 h (€/h)

41 €

Laskutus kerran Energiaveropalvelusopimus (verojen erotuksen
laskuttaminen/hyvittäminen (€/v/käyttöpaikka) vuodessa
(€/v/käyttöpaikka)
Energiaveropalvelusopimus (verojen erotuksen laskuttaminen/
hyvittäminen (€/kk/käyttöpaikka)

101 €

Vian etsintä työaikana asiakkaan pyynnöstä ja vika asiakkaan laitteissa
(max. tunnin pituinen korjaus)

195 €

Vian etsintä työajan ulkopuolella asiakkaan pyynnöstä ja vika asiakkaan
laitteissa (max. tunnin pituinen korjaus)

295 €

Kulukorvaus asiakkaalle suurjännitejohdon vianselvitystä helpottavan ja
vian ennalta ehkäisevän tiedon ilmoittamisesta

80 €

Sähköntoimituksen keskeyttäminen tai takaisinkytkentä

50 €

Sähköverkosta erottaminen tai uudelleen kytkeminen

50 €

Asiakkaan kaapelin sijainnin näyttö

175 €

Asiakkaan liittymiskaapelin naulaaminen pylvääseen muun
käynnin yhteydessä

150 €

Asiakkaan kiinteistön seinään päättyvän ilmajohdon purku

500 €

Ylijännitesuojan uusinta (hinnat sisältävät työn ja tarvikkeet kaivutyötä
lukuun ottamatta sekä arvonlisäveron)
• 3kp

300 €

• 2kpl

400 €

• 3kpl

500 €

41 €

Sähkön mittaukseen liittyvät palvelut
Ylimääräinen mittarinluku

50 €

Kesäsulakkeen vaihto (sis. suurentamisen ja pienentämisen)

350 €

Käyttöpaikan pääsulakkeen suurentaminen/pienentäminen

175 €

Sähkömittarin tarkistus asiakkaan pyynnöstä, ei vikaa

185 €

Sähkömittarin asennus, vaihto tai poisto (1-5 mittaria, < 3 x 80A)

150 €

Sähkömittarin vaihto tai poisto (yli 5 mittaria < 3x 80A)
Sähkömittarin asennus (yli 5 mittaria < 3x 80A)

95 €
125 €

Sähkömittarin asennus, vaihto tai poisto (1-5 mittaria > 3x80 A)

250 €

Mittalaitteen siirto uuteen tai siirrettyyn keskukseen

220 €

Asiakkaan työmaakeskuksen ja Vuokravirtasen asennusmaksu
(sis. mittaroinnin)

305 €

Vuokravirtasen vuokra (€/vrk. sis. mittarin)

2,1 €

Palveluhinnasto

PUHELINPALVELU
Puh. 013 2663 100
Avoinna ma–to 8–18, pe 9–18

PALVELUTOIMISTO

Joensuun palvelutoimisto
Rantakatu 29, 80100 Joensuu
Avoinna ma–pe 9–16
PKS Sähkönsiirto Oy
Rantakatu 29, PL 141,
80101 Joensuu
Puh. 013 2663 100
asiakaspalvelu@pks.fi
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