LAPPEENRANNAN ILMAILUYHDISTYS RY.
Purjelentohinnasto 2017
Hyväksytty hallituksen kokouksessa 05.03.2017
1. KALUSTOMAKSU
1.1. Kaikkien LIY:n purjekoneilla lentävien on suoritettava purjelennon
kalustomaksu tai ensimmäinen erä siitä allaolevien kohtien 1.2.-1.4.
mukaisesti ENNEN vuoden ensimmäistä lentoa LIY:n purjekoneilla tai
jälkikäteen kohdan 1.5. mukaisesti.
1.2. Purjelennon kalustomaksun suuruus on:
a) 750€ yhdessä erässä maksettuna tai
b) 4x192€ = 768€ neljässä erässä maksettuna
c) 10x78€ = 780€ kymmenessä erässä maksettuna
1.3. Mikäli jäsen päättää maksaa kalustomaksun kymmenessä erässä, tulee
kukin erä maksaa joka kuukauden 15. päivä maaliskuusta alkaen.
1.4. Kalustomaksut laskutetaan kunkin lentäjän valinnan mukaan joko
yhdessä, neljässä tai kymmenessä erässä kohdan 1.2. mukaisesti. Jäsenen
tulee ilmoittaa valitsemansa maksutapa LIY:lle ENNEN ensimmäistä lentoaan
täyttämällä ja palauttamalla allekirjoitettu kalustomaksukaavake joko toimiston
viereiseen postilaatikkoon tai sähköpostiin liy@liy.fi.
1.5. Mikäli LIY:n purjekoneella lentänyt jäsen ei ole suorittanut kalustomaksua
etukäteen ylläolevien kohtien 1.2.-1.4. mukaisesti ENNEN ensimmäistä
lentoaan, laskutetaan kalustomaksuna ensimmäisen lennon jälkeen 820 €
yhdessä erässä.

2. KONEVUOKRAT

2.1. Kalustomaksun maksaneilta ei peritä purjekoneilla lentämisestä
lentotuntikohtaista konevuokraa.
2.2 OH-772 muut kuin kalustomaksun maksaneet:
75€ / alkava tunti (max 2h/vrk). Koneen päälliköllä oltava: LIY:n
jäsenmaksu maksettu, voimassa oleva medikaali, purjelentäjänlupakirja,
matkustajankuljetusoikeus sekä ”kevättarkkari” lennettynä LIY:n
lennonopettajan kanssa.

3. HINAUSMAKSUT
Hinauksista peritään eri hinta sen mukaan, onko kalustomaksu maksettu:
3.1. Hinaushinta jälkikäteen laskutettuna on 4,50 €/minuutti.
(Kalustomaksu maksettu)
Laskutetaan normaalin käytännön mukaisesti toteutuneen mukaan.
3.2. Hinaushinta jälkikäteen laskutettuna on 6,50 €/minuutti.
(Kalustomaksua ei ole maksettu)
3.3. Hinauspaketti etukäteen maksettuna:
Paketti 1 25min

110 €

Paketti 2 50min

215 €

Paketti 3 75min

320 €

Paketti 4 100min

420 €

Lentopaketit käytettävä 12kk ostopäivästä. Voittamattoman esteen sattuessa
käyttämätönosuus palautetaan anomuksesta (esim. lääketieteellinenkelpoisuus evätään).
3.3 Siirtohinaus
Dynamic WT9: 150 €/h
Laskutetaan normaalin käytännön mukaisesti toteutuneen mukaan.
4. KALUSTOMAKSUSTA VAPAUTETUT
Kohdassa 1. mainitusta purjelennon kalustomaksusta ovat vapautetut:
4.1. Purjelennon opettajat lentokoulutuksen osalta.
4.2. LIY:n purjelentokurssin oppilaat kurssin lentokoulutuksen osalta, joko 20
lentotunnin ajan lupakirjan saamisen jälkeen tai kahdentoista kuukauden ajan
lupakirjan saamisen jälkeen.

5. KURSSIMAKSUT
Purjelentokurssi: 2500€, sisältää 50 lentoa ja vähintään 10 tuntia lentoaikaa,
oppitunnit, oppimateriaali ja muu tarvittava materiaali sekä teoria- ja
lentokokeet. Jos teoriaosuus on suoritettu muualla, lento-osuus kurssista
2200€.
Tutustumiskurssi: 210 €, sisältää kolme lentoa opettajan kanssa ja tarvittava
teoriaopetus.
Esittelykurssi: 90€, sisältää yhden lennon opettajan kanssa ja tarvittava
teoriaopetus.

