HINNASTO 2021-2022

Tuomarinkylän Maneesi Oy
Kausikortti
Erikoistarjous

480,00 € / kausi
380,00 € / kausi, eräpäivä 31.08.2021

Kaikki tyhjät urat käytössä yhdessä muiden
kausikorttilaisten kanssa.

Maksutapoja on kaksi:
1) kahdessa erässä syksy = 280,00 € eräpäivä 31.08.2021 / kevät ja kesä 200,00 € eräpäivä 31.12.2021 2) kertamaksu, joka on edullisempi = 456,00 €.
Kausikortti on sitova koko kaudelle. Laskutus alkaa kauden alusta, jos hevonen on asunut Tuomarinkylässä
1.9.2020. Mikäli hevonen tulee Tuomarinkylään kesken kauden, alkaa laskutus tulokuukauden alusta.
Kausikortti voidaan irtisanoa ainoastaan, jos hevonen muuttaa pois Tuomarinkylästä tai kuolee (ei koske erikoistarjoushintaa).
Maneesikausikortin hintaan sisältyy oikeus yhden trailerin pysäköintiin Tuomarinkylän traileriparkissa.
Kuukausikortti

70,00 € / kuukausi

Kaikki tyhjät urat käytössä yhdessä muiden
kausikorttilaisten kanssa. Tämä kortti on tarkoitettu
tilapäistä oleskelua varten Tuomarinkylässä.

Viikkovaraus ja päivävaraus ovat hevoskohtaisia ja tuovat samat oikeudet ja velvollisuudet kuin kausikorttikin.
Viikkovaraus
45,00 € / vko
( Myös ulkopuoliset ratsukot )
Päivävaraus
15,00 € / päivä
( Myös ulkopuoliset ratsukot )

Voimassa seitsemän päivää.
Ei oikeuta koko uran hallintaan.
Voimassa yhden kalenteripäivän.
Ei oikeuta koko uran hallintaan.

Kertavaraus
Koko ura omassa yksityisessä käytössä.
Tuomarinkylässä asuva ratsukko / ratsastusseurat
( hinta / ura / tunti ) €
Maanantai-perjantai
7
–
15
35,00
15
–
21
45,00
21
–
23
35,00
Lauantai-sunnuntai sekä arkipyhät
7
–
9
35,00
9
–
21
45,00
21
–
23
35,00
Opettajakortti

480,00 € /kausi/opettaja

Oikeuttaa käyttämään tyhjiä uria opetushevosilla.
Opettajakortti tehdään vain Tuomarinkartanon Ratsastusopisto Oy:n
ja Tuomarinkylän Ratsastuskoulu Oy:n kanssa opettajakohtaisesti.

YKS - kausikortti
YKS - kuukausikortti
YKS - päivävaraus

540,00 € / kausi
80,00 € / kk
25,00 € / päivä

Koskee vain Tuomarinkartanon Ratsastusopisto Oy:n ja Tuomarinkylän
Ratsastuskoulu Oy:n mäellä asuvia yksityishevosia.

Päiväkorttimaksut tulee suorittaa etukäteen Tuomarinkylän Maneesille Oy ja ilmoitus tekstiviestillä ennen ratsastusta numeroon 050 5029000.
Traktorin ja kuljettajan vuokra lanauksiin on 74,40 € / tunti sis. ALV 24 %. Minimiveloitus on tunti ja sen jälkeen jokaiselta alkavalta ½ tunnilta.
Laskutuslisä:

10,00 € sis. ALV 24 %

Välttyäksesi laskutuslisältä, voit maksaa etukäteen Tuomarinkylän Maneesi Oy:n tilille:
NOOA SÄÄSTÖPANKKI FI15 4405 4020 000209
Maneeseissa noudatetaan Tuomarinkylän Maneesi Oy:n sääntöjä.
Kaikki varaushinnat ja kortit sis. ALV 10 %

Varauksia hoitaa:
Raimo Tuomioja, 050 5029000 klo 16.00 jälkeen

