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Kaberneeme Marina OÜ

Kehtivad alates 1.aprill 2018

info@kaberneememarina.ee

Sadamakapteni telefon +372 58 344344

Sadamakaide kasutamise tasud Aluse suurus Kuni 5h  24 h 

Külaliskohad alla 10 m 15 € 30 €

üle 10 m 15 € 50 €

Üldine info

Slipi kasutamine ja auto/paadihaagise parkimine kuni 5 tundi 12 €

Auto/paadihaagise parkimine - alates 5h kuni 24h 1 € / tund

- iga järgmine alustatud 24h 12 € / päev

Tere tulemast KABERNEEME!

www.kaberneememarina.ee

Kaberneeme sadama pidaja on Kaberneeme Marina OÜ, mis tegutseb põhikirja alusel ja on registreeritud 

äriregistris. Registreerimise nr. 12731757. Kaberneeme sadam on harrastusmeresõitjaid teenindav sadam, 

mis asub Kaberneeme idakaldal koordinaatidega: 59°31'12.51''N; 25°16'42.23''E ; WGS 84 koordinaatide 

süsteemis.

* Sadam on kaitstud avamere lainetuse eest, välja arvatud tugevate E ja SE suuna tuulte eest.

* Väljaspoolt Schengeni  viisaruumi saabuvad alused peavad piirikontrolli läbimiseks siirduma

   lähimasse piiripunkti (Pirita sadam) kuna Kaberneeme sadamas puudub avatud piiripunkt.

* Külalisalustele on sadamas sildumiseks käigupoomide ääres 10 kohta märgitud "VISITOR".

* Võtame vastu kuni 12,2m aluseid süvisega 2,1m.  Suurema pikkuse ja süvise korral palume 

    eelnevalt kooskõlastada sadamakapteniga telefonil +372 58 344344.

* Sadamast lahkumine on lubatud pärast teenuste eest tasumist.

Kaikoha kasutamise eest saab tasuda sularahas ja pangakaardiga sadama restoranis, ülekandega 

Kaberneeme Marina OÜ pangakontole EE022200221060603190 märkides makse selgitusse aluse 

registreerimise numbri ja saabumise kuupäeva või mobiilselt helistades ühe korra ühel alloleval tasulisel 

telefoninumbril olenevalt aluse suurusest ja sadamas seismise ajast:

Tel# 70120034……… 15 € kõik alused kuni 5 tunni eest 

Tel# 70120041……… 30 € alla 10m alused 24h eest

Tel# 70120057……… 50 € üle 10m alused 24h eest

Slipi kasutamise eest saab tasuda  mobiilselt helistades allolevatel tasulistel telefoninumbritel:

Tel# 70130079……… sisenemisel slipiparklasse

Tel# 70130095……… väljumisel slipiparklast 

Mobiilselt saab tasuda Eesti mobiilside operaatori klient (Telia, TELE2, Elisa) . Hinnale lisandub operaatoritasu 0,34 €.

Slipi ja parklatasud

Tasumine kaikoha kasutamise eest

Tasumine slipi ja parkla kasutamise eest

Mobiilselt saab tasuda Eesti mobiilside operaatori klient (Telia, TELE2, Elisa) . Hinnale lisandub operaatoritasu 0,34 €.


