Päivitetty

15.3.2017

LAPPEENRANNAN ILMAILUYHDISTYS RY.

MOOTTORILENTOHINNAT 2017 (alk. 15.3.)
1. KALUSTOMAKSU
1.1.

Kaikkien LIY:n moottorikoneilla lentävien on suoritettava kohdan 1.2. mukainen moottorilennon
kalustomaksu. Kalustomaksut laskutetaan kohtien 1.2. –1.4. mukaisesti lentäjän ENNEN
vuoden ensimmäistä lentoaan LIY:n moottorikoneilla ilmoittaman maksutavan mukaisesti tai
jälkikäteen kohdan 1.5 mukaisesti.

1.2.

Moottorilennon kalustomaksun suuruus on:
a) kolmesataaseitsämänkymmentäviisi euroa (375,00 € sis alv 24 %) yhdessä erässä
maksettuna, tai
b) Kolme kertaa satakolmekymmentä euroa (3 x 130,00 € = 390,00 € sis alv 24 %€)
kolmessa erässä maksettuna.

1.3.

Jäsenen tulee ennen ensimmäistä lentoaan ilmoittaa laskuttajalle allekirjoittamallaan
lomakkeella kumman maksutavan (yksi tai kolme erää) hän valitsee. Mikäli jäsen päättää
maksaa kalustomaksun kolmessa erässä, tulee ensimmäinen erä maksaa laskun eräpäivän
mukaisesti, toinen erä viimeistään 15.05. ja kolmas erä viimeistään 15.09. Mikäli vuoden
ensimmäinen lento on näitä päivämääriä myöhemmin, tulee maksaa vähintään maksupäivään
mennessä erääntynyt osuus kalustomaksusta.

1.4.

Kalustomaksut laskutetaan kunkin lentäjän valinnan mukaan joko yhdessä tai kolmessa erässä
kohdan 1.2. mukaisesti.

1.5.

Mikäli LIY:n moottorikoneilla lentänyt jäsen ei ole ilmoittanut laskuttajalle maksutapavalintaansa
etukäteen yllä olevien kohtien 1.2. –1.4. mukaisesti, laskutetaan kalustomaksuna ensimmäisen
lennon jälkeen kolmesataayhdeksänkymmentä euroa
(390,00 € sis alv 24 %) yhdessä erässä.

2. KONEVUOKRAT
2.1.

Kalustomaksun maksaneille LIY:n moottorikoneiden tuntihinnat ovat:
WT-9
DA40

2.2.

OH-DLI
OH-TDI

175,00 €/h (2,92 €/min) sis alv 24 %
145,00 €/h (2,42 €/min) sis alv 24 %

Opettajakorvaus
Opettajan lentäessä koululentoa korvaus opettajalle on 31 €/h sis alv 24 % tai erillisen opettajan
kanssa sovitun korvauksen mukaisesti. LIY ei laskuta opettajakorvausta poislukien
peruskoulutus.

3.

LENTOPAKETIT
3.1.
Puolikas lentopaketti. Oikeuttaa DA40 TDI:llä 200 minuutin tai WT-9 DLI:llä 238 minuutin
lentoaikaan. HUOM. puolikas paketti ei oikeuta alennukseen täyspaketeissa.
Pakettihinta sisältää arvonlisäveroa 24 %.

Puolikas
lentopaketti
Paketti TDI 200 min
Paketti DLI 238 min
3.2.

Sis. Alv 24%
Hinta
570 €

HUOM. puolikas paketti ei
oikeuta alennukseen
täyspaketeissa.

Täydet lentopaketit 1-5
OH-TDI:n tai OH-DLI:n etukäteen maksettavien täyspakettien hinnoittelu on lentäjäkohtaisesti
laskeva siten, että vuonna 2017 sama lentäjä on oikeutettu ensimmäisen täyspakettinsa
(=Paketti1:n) jälkeen ostamaan seuraavan täyspaketin (paketti 2) halvemmalla hinnalla
seuraavan taulukon mukaisesti jne:

Täysi lentopaketti
Paketti 1
Paketti 2
Paketti 3
Paketti 4
Paketti 5

Hinta (sis alv24%)
1150 €
1100 €
1050 €
1000 €
950 €

TDI
420 min
420 min
420 min
420 min
420 min

DLI
500 min
500 min
500 min
500 min
500 min

Pakettihinnat sisältävät arvonlisäveroa 24 %. Paketteja käyttäessä voi lentää sekaisin sekä
TDI:llä ja DLI:llä. Pakettien kuluminen lasketaan niin, että DLI:n ja TDI:n välillä käytetään
laskentakerrointa 0,84 (420/500).
Paketit tulee tilata etukäteen allekirjoittamalla moottorilentolaskuttajalle jätettävä lomake.
Lentopaketit oikeuttavat lentämään OH-TDI:lla sekä OH-DLI :llä. Lomakkeeseen tulee merkitä
edellisen paketin laskun numero, mikäli haluaa tilata paketteja 2-5. Saman lentäjän Paketti 5:n
jälkeiset yli 40 tunnin lennot laskutetaan lentojen jälkeen samalla pakettihinnalla.
Lentopaketit käytettävä 12 kk ostopäivästä. Voittamattoman esteen sattuessa käyttämätön
osuus palautetaan anomuksesta (esim. lääketieteellinen kelpoisuus evätään).

4.

KALUSTOMAKSUSTA VAPAUTETUT
Kohdassa 1. mainitusta moottorilennon kalustomaksusta ovat vapautetut:
4.1.
4.2.

5.

LIY:n moottorilentokurssin oppilaat kurssin lentokoulutuksen osalta sekä 20 lentotunnin ajan
lupakirjan saamisen jälkeen, kuitenkin enintään 12 kk.
Tarkastuslentäjä tarkastuslennon osalta mikäli toimii PIC:na

KALUSTOMAKSUN MAKSAMINEN VUODEN LOPULLA
Mikäli lentäjä aloittaa moottorilentämisen 15.10. jälkeen, ja maksaa kalustomaksun kohdan 1.
mukaisesti, luetaan maksetusta kalustomaksusta 75% myös seuraavan vuoden moottorilennon
kalustomaksun osasuoritukseksi.

