
Lukkomatin hinnasto 2022 Kaikki hintamme sisältävät arvonlisäveron 24 %.

Avaimet (päivitetty 22.7.2022) Lukkomatti pitää oikeuden muuttaa hintoja. Hinta

Nyt voitte hankkia meiltä myös Abloy Exec yhteensopivat EDGE tai Ovia™avaimet hyvin nopeasti. Huomatkaa,
että toimitettaviin avaimiin tulee lisäksi 4,95 – 11,95 toimituskulut, jotka voitte välttää ja säästää Käymällä 
kopioitavan avaimen kanssa työpajallamme Virtalan koululla, jolloin meiltä ei tule muita kuluja kuin hinnastossa
mainittu avaimen hinta.
Soittakaa kuitenkin ennen tuloanne numeroon 0440 906 400 ja varmistakaa että olen paikalla!

30,95

ABLOY Classic alkuperäisestä avainaihiosta 9,50

Dorma DCF(Abloy Classic yhteensopiva avain, pystymme valmistamaan sen DCF-koodilla) 8,50

HGF:n Silca AY1 joka on Abloy Classic yhteensopiva kotiavain 8,50

HGF:n Silca moniura-avain joka on Abloy Profile yhteensopiva alkaen 18,00

Abloy Profile alkuperäinen B-ura-avain alkaen 22,00

Abloy Exec tai Sento alkuperäinen avain (lisäksi avaimien toimitusmaksu 9,95) 34,95

ASSA HH, NN, PN (Lukkopesien tilauksen yhteydessä 14,95) HUOMIO! Katsokaa kova 
avaintarjouksemme ASSA- lisäavaimien tilaussivulta!!

20,00

Dorma DCS, DCN (Lukkopesien tilauksen yhteydessä 14,95) 20,00

Gege pExtra Reflex (lisäksi avaimien toimitusmaksu 11,95) 24,95

Kaba eXperT (lisäksi toimitusmaksu 11,95) 29,95

Auton- kalustelukkojen   ja polkupyörien   avaimet   (avaimet ilman ajonestosirua11,00-25,00)alk. 11,00

Asiakkaan omaan aihioon jyrsintä (sisältää koodin selvityksen tai mallin mukaan) 15,00

Asennustyöt ja muut kulut

Virtalan koululla tehtävien töiden tuntihinta (minimiveloitus on ½ tuntia) 50,00

Asiakkaan luona tehtävien töiden tuntihinta (minimiveloitus on 1 tunti) 70,00

Matkatunti (yli 40 km ajomatkat) 40,00

Matkatunti iltaisin ja viikonloppuisin 50,00

Ajomatkaveloitus / km 0,95

Perusmatkakulu (tämä on käytössä kun olen jo kurenalla.) 19,95

Laskutuskulut, vakioasiakkaat, maksuehto 10 tai 14pv. nto. hinta alkaen 4,95

Laskutuskulut, uusi asiakas, jokaisen henkilön luottotiedot tarkistetaan. Maksuehto 10 tai 14pv.nto. 8,95

Oven lukon aukaisutyö(sisältää matkakulut jos olen kurenalla)hinta alkaen + varaosat. 90,00

(Lisähinta jos avattavana varmuuslukko ja/ tai Hardened helat, lisäksi avausterä veloitetataan.)

Jos avaus tai lukkotyö halutaan samalle päivälle, lisätään hintaan kiirelisä 50,00

Auton oven aukaisutyö hinta alkaen +matkakulut 120,00

HUOM!!Tarjouspyyntökäynti kohteessa on laskutettava työ jos se ei johda kauppaan.  

Päivystystyö ja viikonloppuna tehty työ ovat korotettuja prosenttitunteja. Jos teillä on enemmän lukkoasennuksia, pyydättehän tarjousta!
Selvittäkää tarvitseeko naapurinne lukkotöitä. Jos saamme ne samalle reissulle, niin on mahdollista jakaa matkakulut naapurinne 
kanssa.
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