BORLÄNGE FLYGKLUBB
FLYGPRISER FROM 2019-03-11
Priserna gäller tills vidare men kan förändras vid förändrade kostnader.
Vid flygning där förbrukning av skattefri flygbensin kan åberopas återbetalas skatten efter det att klubben
erhållit återbäringen från Skatteverket.
Alla priser i kr och all debitering sker via myweblog.

SEGELFLYGPLAN
SE-ULH (DG100), SE-UOZ (DG500)
SE-TKP(KA6) och SE-TVY(bergfalke II)

Timpris med abonnemang
0 kr/h
0 kr/h

Timpris utan abonnemang
720 kr/h
150 kr/h

Vid kontrollstart/start med lärare tillkommer 100 kr/start
SEGELFLYGELEVER som genomför utbildning enligt den kompletta utbildningsplanen
Med abonnemang 300kr per start
Utan abonnemang 450 kr per start.
För eleven inkluderas segelflygavgift, skolavgift och bogsering med ordinarie bogserflygplan VKS.
Endast de flygplan som ingår i flygklubbens ordinarie prislista ingår i dessa priser.
För bogsering med FAL tillkommer en bogseravgift.
BOGSERING (ÄVEN TRANSPORTBOGSERING)
Startpris
Minutpris
SE-VKS
75 kr
12kr/min
SE-FAL
75 kr
27 kr/min

MOTORSEGELFLYGPLAN Debitering sker både per tachometertid och flygtid.
UAV
Tachometertid
Airborne-tid
Timpris med abonnemang 400kr/tachotim
0 kr/tim
Timpris utan abonnemang 400kr/tachotim
240 kr/tim
Tillägg per h vid
utbildning/kontrollstart
0kr/tachotim.
240kr/tim

MOTORFLYGPLAN
Timpris med abonnemang Timpris utan abonnemang
GGO, FAL Airbornetid
1350 kr /tim
1750 kr/tim
Vid skolflygning sker debitering enligt Tuna Aeros prislista.

ULTRALÄTT FLYGPLAN
VKS Airbornetid

Timpris med abonnemang
490kr/tim

Timpris utan abonnemang
690kr/tim

ABONNEMANG
Alla abonnemang förutsätter att man meddelat kassören att inbetalningen avser abonnemang alternativt att
det meddelas i samband med att man ber att innestående pengarna dras från medlemskontot.
Abonnemang för GGO, FAL, UAV och VKS gäller 12 hela kalendermånader (tex. 1 maj-30 april). För att kunna
utnyttja ett sånt abonnemang under 12 hela månader måste pengarna betalas in senast den 20:e i månaden
innan det börjar gälla (20/4 i exemplet). Betalar man senare gäller abonnemanget först från den dag
kassören meddelar det.
Abonnemang för segelflygalterantivet gäller from det datum kassören meddelar att pengarna är bokförda.
Abonnemangen lönar sig vid: GGO/FAL privat 3 h, VKS privat 7,5 h och UAV 8 h

Segelflygplan
UAV
Motorflygplan
Ultralätt flygplan

abonnemang

3 500kr
1 920kr
Vid privatflygning
1 200kr
Vid skol- och privatflygning 3000kr
Vid privatflygning
1 500kr
Vid skol- och privatflygning 3 000kr

Giltighet:
2019
12 kalendermån.
12 kalendermån.
12 kalendermån.
12 kalendermånader
12 kalendermånader

