Sundsvalls Segelflygklubbs Flygpriser 2018
FLYGPRISER PER TIMME
Flygpriser per timme gäller för:

FLYGPLAN

- Alla medlemmar i SSFK. Såväl huvudmedlem som gästmedlem.
- Medlemmar i samarbetsklubb till SSFK.

Utan lärare

Med lärare

Normal flygning samt flygning med Steg-II-tränare.

Med lärare, i planet eller på marken. T ex skolflygning, inflygning, kontrollstart mm

390 kr/timme

490 kr/timme

Puchacz (Uggla)

SE-ULM

Ka6Cr

SE-SWU

220 kr/timme

320 kr/timme

Ximango (TMG)

SE-UJO

840 kr/motortimme + 240 kr/flygtimme

840 kr/motortimme + 340 kr/flygtimme

G304

SE-UGR

Uppdateras vid ev inhyrning

ÖVRIGT
100 kr/tim

Lärartillägg (skolning mm):

Ingår i timpris ovan "Med lärare"

Självriskeliminering:

Obligatorisk för alla flygande medlemmar i SSFK och samarbetsklubbar

300 kr

utom bogserförare samt flygelever. Debiteras då du gör årets första flygning
Provlektion Segelflyg:

Ej tidsbokad provlektion. Bogsering 600 m, max 20 min flygning

600 kr

Prova-på-paket:

Var med en dag på fältet och gör två st provlektioner med segelflygplan

1.000 kr

Presentkort Segelflyg:

Tidsbokad provlektion. Köps i förväg. 1.200 m bogsering

1.900 kr

Ferrybogsering KSL:

Ferrybogsering för klubbmedlemmar vid till exempel utelandning

Inflygning KSL:

Inflygning på KSL regleras direkt mot flygplansägaren

G304 / SE-UGR

Privat flygplan som eventuellt hyrs in delar av säsongen

2.200 kr/tim

Timpriset är nnn kr/tim för flygningens första timme. nnn kr/tim för flygningens tid över en timme

BOGSERING
Bogsering debiteras per påbörjat höjdintervall enligt nedan. Minimidebitering = Bogsering till 500 meter
Undantag: Vid linbrottsövning samt vid landningstävling debiteras enligt verklig höjd enligt pris fastställt av flygplansägaren (SE-KSL)
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BETALNINGSVILLKOR
Betalning ska vara SSFK tillhanda senast 7 dagar efter att avgift debiterats.
Dröjsmålsränta debiteras med referensränta plus 8 procentenheter fr o m dag efter förfallodag enligt nedan:
- För flygpriser och bogsering: Förfallodag är 7 dagar efter flygning
- För andra avgifter: Förfallodag är 7 dagar efter påförande av avgift
- Medlemsavgift skall vara betald senast den 31 mars varje år enligt SSFK stadgar
Vid oreglerad skuld inträder flygförbud intill dess att hela skulden är reglerad.
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