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LASKUTUSJAKSOT JA HINNASTO
Laskutusjaksot
Asiakkaiden toiveiden mukaan ratsastustuntien laskutusjaksot ovat joko kahdeksan
viikkoa ja/tai neljä viikkoa.
Lyhempi jakso on näin ollen verrattain lähellä kuukausilaskutusta, mitä monet ovat
toivoneetkin. Kahdeksan viikon jakso taas sopii sellaisille ratsastajille, jotka pitävät
parempana pidempää jaksoa ja huokeampaa tuntihintaa.
Laskun saat sähköpostiisi. Irtotunti tai kokeilutunti maksetaan tunnin yhteydessä
suoraan opettajalle ellei erikseen sovita laskutuksesta. Jos uusi ratsastaja haluaa jatkaa
mahdollisen kokeilutunnin jälkeen vakitunnilla, katsotaan kokeilutunti ensimmäisen
jakson ensimmäiseksi tunniksi.

Hinnasto
Ratsastustunnit (vakitunti kerran viikossa)
-

Kahdeksan viikon laskutusjakso (8 vko)
Neljän viikon jakso (4 vko)
Toinen viikkotunti
Irtotunti, ryhmän mukana

256 e
135 e
24 e
40 e

Ratsastuskoulun tunti omalla hevosella
-

Alennus 5 e / tunti

Yksityishevosen karsinapaikka
-

karsinapaikkaan sisältyy yksi ratsastuskoulun
tunti ryhmän mukana viikossa
toinen ratsastustunti ryhmän mukana
sisältäen omahevosalennuksen
kolmas ratsastustunti viikossa vastaavasti

630 e/kk

27 e
20 e

Käytä viitenumeroa
Laskutus tapahtuu sähköpostilla antamaasi sähköpostiosoitteeseen. Laskun lähetämme
kunkin jakson alkupuolella.
Käytäthän laskua maksaessasi laskussa olevaa viitenumeroa! Sen mukaan voimme
kohdistaa maksut oikein.
Jos pankkiohjelmasi sallii, niin laita lisäksi maksukuittiin myös ratsastajan nimi.
Kangasalan ratsastuskoulu Oy
Katajalantie 15
36200 Kangasala

Nordea FI21 1395 3000 1156 70
Y-tunnus
2244432 - 3
Tallikänny 045 - 312 2667

www.kangasalanratsastuskoulu.com
kangasalanratsastuskouluoy@gmail.com
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Rästitunnit
Jos joskus joudut olemaan pois vakitunniltasi, niin ilmoita siitä mahdollisimman aikaisin
sähköpostilla.
Kun ilmoitat poissaolosta viimeistään poissaolopäivänä arkipäivänä ennen klo 14, niin
opettaja merkkaa sinulle ns rästin. Tämän rästin ratsastamisesta myöhemmin voit
sitten erikseen sopia taas sähköpostilla opettajan kanssa. Peruuttamattomasta tunnista
ei rästiä voi saada.
Huomaa, että rästin voit ratsastaa pois myös etukäteen, kun tiedät, että joudut
olemaan jonain päivänä poissa.
Näin et menetä koskaan maksamaasi ratsastustuntia.
Kevään rästit on ratsastettava pois Juhannukseen mennessä ja syksyn rästit Jouluun
mennessä.

Yhteydenotot ja tiedustelut
Tällä hetkellä emme pidä varsinaista päivystystä tiettynä aikana. Pyydämme, että otat
yhteyttä ensisijaisesti sähköpostilla kangasalanratsastuskouluoy@gmail.com tai sitten
jätät viestin Tallikännyyn 045 312 2667. Vastaamme mahdollisimman pian.

TERVETULOA MUKAAN!
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