Hinnasto, hautaa.fi / A-Line Trade Oy (y-tunnus 2475484-3, alv rek)
Hinnat sisältävät alv:n 24%. Oikeudet muutoksiin pidätetään. Päivitetty 26.6.2020
Tuotteiden kuvat ja pakettien tarkka tuotekuvaus löytyy sivuiltamme https://hautaa.fi

Arkkuhautauspaketit:
Kaikki paketit sisältävät arkun, vaatetuksen, asettelun ja paikalliskuljetuksen*.
•
•
•
•
•
•

1A1, arkku A1
1A2, arkku A2
1A3, arkku A3
1A4, arkku A4
1A5, arkku A5
K, kahvat arkkuun

495,575,735,885,1085,+50,-

(suositellaan arkkuhautauksessa)

Tuhkaushautauspaketit:
Kaikki paketit sisältävät arkun, vaatetuksen, asettelun ja paikalliskuljetuksen*.
•
•
•
•
•
•

2A1S, arkku A1
2A1, arkku A1
2A2, arkku A2
2A3, arkku A3
2A4, arkku A4
2A5, arkku A5

495,495,575,735,885,1085,-

Tuhkaushautauspaketit uurnan kanssa:
Kaikki paketit sisältävät arkun, uurnan, vaatetuksen, asettelun ja paikalliskuljetuksen*.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3A1U1, arkku A1, uurna U1
3A1U2, arkku A1, uurna U2
3A1U3, arkku A1, uurna U3
3A1U4, arkku A1, uurna U4
3A1U5, arkku A1, uurna U5
3A2U1, arkku A2, uurna U1
3A2U2, arkku A2, uurna U2
3A2U3, arkku A2, uurna U3
3A2U4, arkku A2, uurna U4
3A2U5, arkku A2, uurna U5
3A3U1, arkku A3, uurna U1
3A3U2, arkku A3, uurna U2
3A3U3, arkku A3, uurna U3
3A3U4, arkku A3, uurna U4

575,605,625,645,675,655,685,705,725,755,815,845,865,885,-

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3A3U5, arkku A3, uurna U5
3A4U1, arkku A4, uurna U1
3A4U2, arkku A4, uurna U2
3A4U3, arkku A4, uurna U3
3A4U4, arkku A4, uurna U4
3A4U5, arkku A4, uurna U5
3A5U1, arkku A5, uurna U1
3A5U2, arkku A5, uurna U2
3A5U3, arkku A5, uurna U3
3A5U4, arkku A5, uurna U4
3A5U5, arkku A5, uurna U5

915,965,995,1015,1035,1065,1165,1195,1215,1235,1265,-

Tuhkaushautauspaketit krematoriomaksujen kanssa:
Kaikki paketit sisältävät arkun, vaatetuksen, asettelun, paikalliskuljetuksen* ja krematoriomaksut.
•
•

4A1, arkku A1
4A1U1, arkku A1, uurna U1

995,1075,-

Aluekuljetus (30km-200km) paikalliskuljetuksen tilalle:
*Paikalliskuljetus on pituudeltaan 0-30 km ja pitää sisällään kuljetuksen sairaalasta hautausmaalle tai
krematorioon. Valitaan lisäpalveluja kohdasta erillisenä tilauksena.
•
•

Aluekuljetus, lisähinta 30km-100km
Aluekuljetus, lisähinta 101km-200km

+100,+300,-

Suurempi arkku tilaustyönä, vakioarkun tilalle:
Vakiokokoinen arkku on tarkoitettu maksimissaan 195cm pituiselle ja 95kg painavalle vainajalle. Valitaan
lisäpalveluja kohdasta erillisenä tilauksena.
•
•
•
•

Lisäpituus arkulle +15cm (vainaja on 196-210cm pitkä)
Lisäleveys arkulle +15kg (vainaja on 96-110kg)
Lisäleveys arkulle +35kg (vainaja on 111-130kg)
Lisäleveys arkulle +55kg (vainaja on 131-150kg)

+150,+150,+300,+450,-

Ennakkotilaus hautauspalveluille:
Ennakkotilaus on mahdollista tehdä hinnaston mukaiseen hintaan, mikäli kohdehenkilö on täyttänyt 75
vuotta.
•
•
•

Ennakkotilaus, 75 -vuotiaille, lisähinta
Ennakkotilaus, 65-74 -vuotiaille, lisähinta
Ennakkotilaus, 55-64 -vuotiaille, lisähinta

Hautakivet erillisen tarjouksen mukaan, hinnat alkaen 750,-.

0,+200,+400,-

