AS Gaasivõrgud lisateenuste hinnakiri
(kehtib alates 01.08.2017)

Tarbimisandmete
väljastamine

Gaasi sulgemine ja/või
avamine

Plommimine

Lekete tuvastamine

Kooskõlastused

Ettenäitamine

Avariiväljakutsed

Teenuse nimetus
Avariiväljakutse AS Gaasivõrgud kliendile
Väljakutse AS Gaasivõrgud võrgupiirkonda on teenustasuta, kui klient pole avarii põhjustaja
Avariiväljakutse kliendi põhjustatud avariijuhtumile
Tasu iga alustatud tunni eest 51,8 €
Avariiväljakutse teise võrguettevõtja võrgupiirkonda
Tasu iga alustatud tunni eest 51,8 €
Väljakutse töödele gaasitorustiku kaitsevööndis, sh gaasitrassi asukoha tuvastamine (1 h)
Esimene tund
Iga järgnev tund
Koos transpordiga 39,9 € esimese ja 14,6 € iga täiendavalt alustatud tunni eest
Geodeetilise alusplaani kooskõlastamine
Tasu iga tööle kulunud tunni eest 13,7 €
Kodutarbija gaasipaigaldise gaasimõõdusõlme projektdokumentatsiooni kooskõlastamine
Tasu iga tööle kulunud tunni eest 7,2 €
Projektdokumentatsiooni kooskõlastamine
Tasu iga tööle kulunud tunni eest 26,2 €
Personali sõidukulud objektile lekke tuvastamiseks (1 km)
Sõidu algus- ja lõpp-punktiks AS Gaasivõrgud esindus. Tasu iga alustatud km eest 0,6 €
Sisetarbijapaigaldise kontroll lekkekontrolliseadmetega (1 h)
Lisandub personali sõidukulu objektile. Tasu iga alustatud tunni eest 35 €
Torustiku kontroll lekkelaboriga (1 km)
Lisandub personali sõidukulu objektile. Tasu iga alustatud km eest 47,9 €
Plommi paigaldus uuel esmaselt avataval AS Gaasivõrgud arvestiga objektil
Teenustasu puudub
Plommi paigaldus või asendamine olemasoleva objekti mõõtesüsteemil või sulgeseadmel
Esmane plomm koos transpordiga
Iga lisanduv plomm
Koos transpordiga 31,9 € esimese ja 8 € eurot iga lisaplommi kohta
Gaasi sulgemine või avamine maa-alusest sulgeseadmest või hüdrolukust
Tasu iga tellimuse eest 50,4 €
Sulgeseadmega torustikul gaasi sulgemine või avamine koos torustiku ja/või sulgeseadme plommimisega
kliendi juures
Hind ei sisalda keevitus- ja kaevetöid. Tasu iga tellimuse eest 31,9 €
Sulgeseadmeta torustikul gaasi sulgemine või avamine koos torustiku plommimisega kliendi juures
Hind ei sisalda keevitus- ja kaevetöid. Tasu iga tellimuse eest 61,6 €
Keevitus- ja kaevetööd gaasi sulgemisel või avamisel
Keevitus- ja/või kaevetööde hind on tööde teostajate poolt AS Gaasivõrgud esitatud arvete summa nimetatud
teenuse eest.
Objekti maagaasi võrguteenuse tarbimisandmete edastamine (kuni 3-aastase perioodi eest) kliendile
Teenustasu puudub
Objekti maagaasi võrguteenuse tarbimisandmete edastamine (kuni 3-aastase perioodi eest) kliendi poolt
volitatud isikule
Tasu iga tellimuse eest 35 €
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Gaasitorustiku sulgemise/avamise teenuste osutamise kord:
1. Gaasitarbija gaasitorustiku sulgemine/avamine hädaolukorrast tingituna toimub AS Gaasivõrgud poolt tasuta.
2. Gaasitarbija gaasitorustiku sulgemisel võrguteenuse- või maagaasi ostu-müügilepingu tingimuste rikkumise tõttu tarbija poolt avatakse gaasitorustik alles pärast
sulgemise põhjuste kõrvaldamist.
3. Gaasitorustiku avamisel tasub tarbija torustiku sulgemise ja taasavamise teenuse eest vastavalt avamise hetkel kehtivale teenuste hinnakirjale.
4. Kui gaasitarbija ei soovi gaasi tarbimist jätkata ning avaldab soovi lõpetada maagaasi ostu-müügi ja võrguteenuse osutamise leping, tasub gaasitarbija gaasi sulgemise
teenuse eest vastavalt kehtivale teenuste hinnakirjale.
5. Kui gaasitarbija soovib oma gaasipaigaldise lahtiühendamist gaasivõrgust (välistorustiku läbilõige), esitab ta vastavasisulise avalduse 30 päeva ette ja tasub teenuse eest
vastavalt ettevõtte poolt koostatud kalkulatsioonile.

