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Asiantuntijapalvelut

Alv 0 %

Asiantuntijatehtävät
Sähkösuunnittelu

60,00 €/h

Vaativat asiantuntijapalvelut

Alv 0 %

Asennusvalvonta ja käyttöönotto
Käytönjohtajapalvelut (lisätyöt €/h)
Kuntoarviointi tai -tutkimus
Lämpökuvaus ja raportointi
Hankesuunnittelu
Vaativat asiantuntijatehtävät
Varmennus ja määräaikaistarkastukset

80,00 €/h

Koulutuspalvelut

Alv 0 %

Luentopalkkio (0–1 h)
Luentopalkkio (1–3 h)

250,00 €
400,00 €

Matka- ja kulukorvaukset, sekä lisäveloitukset

Alv 0 %

Kilometrikorvaus
Lisäkorvaus henkilöstä tai peräkärrystä
Matka-ajan korvaus
Osapäiväraha (yli 6 h)
Kokopäiväraha (yli 10 h)
Ateriakorvaus
Kaksi (2) ensimmäistä tunti / lauantai
Ylityökorvaus
10 h ylittävät tunnit / sunnuntai

0,50 €/km
0,10 €/km
60,00 €/h
20,00 €
45,00 €
12,00 €
50 %
100 %
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Asiantuntijapalvelut
Asiantuntija- ja tarkastuspalveluiden osalta laskutus tapahtuu erikseen tilaajan ja
toimittajan (HKH Group Oy) sopimuksen mukaisesti.
Tilaajan puolesta tapahtuvan peruutuksen tulee tapahtua vähintään kaksi (2) viikkoa
ennen sovittua toimituksen ajankohtaa. Joka tapauksessa toimittajalla (HKH Groupo Oy)
on oikeus laskuttaa vähintään toteutuneet kustannukset toimituksen esiselvitystyöhön ja
valmistautumiseen liittyen.

Yleiset ehdot
Toimittajan ollessa estynyt suorittamaan työtehtäväänsä, tulee hänen ilmoittaa asiasta
viipymättömästi tilaajalle ja sopia uusi mahdollinen toimitusajankohta.
Kaikkien työsuoritusten maksuehdot ovat 14 pvä/netto toimeksiannon tai sen osan
päättymisestä, ellei muuta ei ole sovittu.
Muut sopimusehdot sekä toimittajan virhe- ja viivästysvastuu määräytyvät
konsulttitoiminnan yleisten sopimusehtojen KSE 2013 mukaan.

Maksusuoritusten viivästyminen
Perintälain mukaisesti (Laki saatavien perinnästä 513/1999 muutettu 10e§, laki
kaupallisten sopimusten maksuehdoista 30/2013 1§) peritään viivästyneestä maksusta
40 € vakiokorvaus (maksumuistutus) 7.11.2013 alkaen (kuluttaja-asiakkailta 5 €).
Vakiokorvauksen lisäksi peritään maksusuorituksen myöhästyessä viivästyskorkoa, joka
on kuluttaja-asiakkailta 8 % ja yritysasiakkailta 8,5 %.
HKH Group Oy lähettää vain yhden maksumuistutuksen vakiokorvauksineen, ja sen
jälkeen kaikki saatavat siirtyvät automaattisesti perintätoimiston hoidettavaksi. Velkojalle
aiheutuvat vakiokorvauksen ylittävät kohtuulliset perintäkulut peritään velalliselta
viivästyskorkoineen (513/1999 10§).
Mikäli maksusuorituksenne on myöhässä tai uhkaa viivästyä, olkaa viipymättä
yhteydessä henkilöstöömme asian jatkokäsittelyn sopimiseksi.
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