Prislista över tjänster
1.11.2017

En del av våra tjänster är avgiftsfria medan andra inte är det.
Vi tillämpar nedanstående priser på alla våra nätområden.
Om ett arbete kräver att det utförs utanför normal arbetstid
debiterar vi dubbelt pris på tjänsten.
Avgiftsfria tjänster
Byte av elöverföringsprodukt (avgiftsfri en gång om året).
Avläsning av elmätare enligt normal rytm eller i samband med flytt.
Borttagning av elmätare.
Kabelvisning samt hjälp och rådgivning vid trädfällning i omedelbar närhet av ellinjer.
Återkoppling av eltillförseln i samband med en flytt.
Kabelvisning. Detta kräver att du gör din beställning tre (3) arbetsdagar i förväg.
Om kablarna inte är våra utan tillhör ett annat bolag, debiterar vi de egentliga kostnaderna.

Avgiftsbelagda tjänster som debiteras med en engångsbetalning
Byte eller kontroll av mätare på kundens begäran då mätaren fungerar rätt under kontroll

200 €

Installation, koppling och lösgöring av mätare vid en byggplats eller tillfälligt förbrukningsställe
- En kabel

500 €

- Tilläggskablar

150 €

Mätararbete på begäran av kunden (installation eller förflyttning)
- Installering som separat arbete 1

150 €

- Installering i samband med annat arbete

50 €

Hanteringsavgift vid ändring av huvudsäkringar sommartid (endast på Caruna Ab:s nätområde)

30 €

Bortkoppling av anläggning från nät eller koppling till nät

150 €

Avbrott av el pga. betalningsförsummelse

50 €

Återkoppling av el pga. betalningsförsummelse

50 €

Faktura som avviker från den normala faktureringsrytmen

10 €

Ett extra kontoutdrag på begäran

10 €

Betalningspåminnelse (MOMS 0 %)

5€

2

Avtal om betalningsplan

5€

Kundbesök gjord av en montör

120 €

Lansering av rapporteringstjänst för en tredje part (avgiften är knuten till ett förbrukningsställe)

9€

Kontorsarbete per timme

50 €

Serviceavgift för korrigering av elskatt (exl. moms)

60 €

Tjänster som debiteras månatligen
Avgift för upprätthållande av nättjänst för anslutningar max 63 A 3
- Caruna Esbo Ab

11 €/mån

- Caruna Ab

15 €/mån

Avgift för upprätthållande av nättjänst för (0,4 kV) anslutningar som överskrider 63 A
- Caruna Esbo Ab

80 €/mån

- Caruna Ab

130 €/mån

Avgift för upprätthållande av nättjänst för 20 kV anslutningar
- Caruna Esbo Ab

320 €/mån

- Caruna Ab
Hanteringsavgift för elskatteklass I och II

450 €/mån
4

4,55 €/mån

1) Utöver avgiften för installationsarbetet debiterar vi en avgift på 50 € för avbrott och återkoppling av elleveransen.
2) För försenade betalningar debiterar vi en ränta som bestäms enligt räntelagen.
3) Vi fakturerar en avgift för upprätthållande av nättjänsten ifall kunden vill avbryta elleveransen men hålla
anslutningsavtalet i kraft. Vi debiterar en avgift för upprätthållande även i fall då ett nättjänstavtal inte
gjorts före utgången av följande år då en anslutning blivit färdig.
4) MOMS 24 % läggs till priset.
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