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Hinnasto

Lähtömaksut

7,45 €

Ajokilometrimaksu

Taksaluokka I (1-4 henk.) 1,34 € /km
Taksaluokka II (5-8 henk.) 1,72 € /km

Odotusmaksu 38,97 € /h

Avustamislisä I 13,01 €

Avustamislisä II 24,93 €

Etelä-Savon maakunta

Kelan korvaamissa matkoissa käytettävät taksat
Hinnastoa noudatetaan sopimuskaudella 1.1.2022 - 31.12.2024

sis.alv. 10%

Arkipäivänä klo 06:00 – 20:00 välisenä aikana taikka
klo  06:00  –  16:00  välisenä  aikana  lauantaina  tai  kirkkolain 
(1054/1993) 4 luvun 3§:n mukaisten juhlapäivien, vapunpäivän tai 
itsenäisyyspäivän aattona.

4,89 €

Muina aikoina sekä sunnuntain ollessa aattopäivänä

Avustaminen noutokohteesta autoon tai kuljetuksen 
päätepisteessä autosta sisätilaan ja kuljettaminen on edellyttänyt 
invataksia tai esteetöntä autoa.

Avustaminen edellä mainittujen edellytysten lisäksi kantamalla 
käsivoimin tai erityisen CE-merkityn porraskiipijän avulla 
rakennuksen vähintään neljä askelmaa käsittävässä portaikossa 
tai asiakasta on avustettu CE-merkityllä paareilla, ja asiakkaan 
kuljettaminen on edellyttänyt paarivarusteltua ajoneuvoa.
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DRide Oy:n palveluhinnasto, hinnat alv0%

549,00 €

285,00 € /kk

45,00 € /kk

6,30 %

8,50 %

Liittymismaksu (voimassa 1.12.2021 alkaen)
     - autokohtainen
     - sisältää KELAn palvelukuvauksessa edellyttämän 
       koulutuksen

Kuukausimaksut

Kori I
     - autokohtainen
     - 
     - veloitetaan kuukausi kerrallaan etukäteen, esim. 
       helmikuun kk-maksun eräpäivä 29.1.2022.

Kori II
     - autokohtainen
     - 
     - veloitetaan kuukausi kerrallaan etukäteen, esim.
       helmikuun kk-maksun eräpäivä 29.1.2022.

Palveluprovisiot

Kori I
     - autokohtainen
     - veloitetaan kyydin arvonlisäverollisesta
       kokonaissummasta, sis. omavastuuosan.
     - veloitetaan viikoittain tilityserittelyn yhteydessä

Kori II
     - autokohtainen
     - veloitetaan kyydin arvonlisäverollisesta
       kokonaissummasta, sis. omavastuuosan.
     - veloitetaan viikoittain tilityserittelyn yhteydessä
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8,06 €
24,19 €

55,00 € /h

70,00 € /h

DRide Oy:n toimisto- ja tekniikanhinnasto, hinnat alv.0%

Maksutapahtuman korjaus

Välitön korjaus, viimeistään saman päivän aikana
Korjaus maksutapahtumaa seuraavana päivänä tai myöhemmin

Selvityspyynnöt
     - esimerkiksi,
        - "kyydin ohi meno"
        - tilitysraporttien uudelleen lähetys
     - minimiveloitus on yksi (1) tunti

Tekninentuki
     - välityslaitteestoon ja ohjelmistoon
     - taksamittariin ja ohjelmistoon
     - 
     - minimiveloitus on yksi (1) tunti


