
 KRIISITUET 2018 
 

Lomake 486 

 

Toimita lomake maatilan sijaintikunnan maaseu-
tuelinkeinoviranomaiselle viimeistään 31.1.2019. 
 

 Viranomaisen merkinnät 

 

Lomake vastaanotettu kunnas-
sa, pvm. 

 

Asiatunnus Vastaanottaja 

 
 
 
  
Hakijan nimi Henkilötunnus/Y-tunnus Tilatunnus  

   
Yhteyshenkilön nimi  Puhelinnumero(t) 

  
 
 
1. Pohjoisen hehtaarituen lisämaksu C-alueella 

 Haen pohjoisen hehtaarituen lisämaksua kasvukauden 2018 viljelyssä olleesta kevätvehnäalasta. 

 
2. Väliaikainen kansallinen erityistuki AB-alueella. Täytä myös kohdat 2A. ja 2B.  

Haen väliaikaista kansallista erityistukea kasvukauden 2018 viljelyssä olleista rehunurmi-, rehuohra- ja kevätvehnäaloista. 

 
2A. Maatalousyrityksen verovuosi 

 Kuluva verovuosi on, ja kaksi edeltävää verovuotta ovat olleet täysiä kalenterivuosia (1.1.–31.12.) 

 Jos verovuotesi eivät ole täysiä kalenterivuosia, ilmoita ne alla oleviin kohtiin muodossa pp.kk.vvvv–pp.kk.vvvv. 

Kuluva verovuosi        

Edellinen verovuosi        

Sitä edeltävä verovuosi        
   

 
2B. Aiemmat de minimis -tuet  

Tuen myöntäjä/tuki Tukimäärä, euroa Tuen myöntämisajankohta 

                  

                  

                  

                  
 
 
3. Lisätietoja 
 

 
4. Allekirjoitus 
Vakuutan tällä lomakkeella olevat tiedot oikeiksi. 
Paikka ja aika Maatilan kaikkien omistajien allekirjoitukset ja nimenselvennykset tai maatalouden 

viljelijätukiasiointiin valtuutetun allekirjoitus ja nimenselvennys. 
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YLEISTÄ 
 
Vuoden 2018 kriisitukia ovat pohjoisen hehtaarituen 
lisämaksu kevätvehnästä ja Väliaikainen kansalli-
nen erityistuki. Molemmat tuet ovat kansallisesti 
rahoitettavia hehtaariperusteisia tukia. Tuet ovat 
kannattavuuden ja kuivuuden vuoksi myönnettäviä 
lisätukia. Lisätietoa saat maa- ja metsätalousminis-
teriön internetsivulta (MMM:n tiedotteet 5.12.2018 
ja 19.12.2018). 
 
Voit hakea  

• pohjoisen hehtaarituen lisämaksua pohjoi-
sen tuen alueilla (C1, C2, C2p ja C-alueen 
saaristo) olevista kevätvehnäaloista.  

• Väliaikaista kansallista erityistukea Etelä-
Suomen AB-tukialueella olevista rehunur-
mi-, rehuohra- ja kevätvehnäaloista.  

 
Voit hakea jompaakumpaa tai molempia tukia, jos 
olet viljellyt edellä mainittuja kasveja kyseisillä tuki-
alueilla kasvukauden 2018 ajan. Koko tilan hallin-
nan siirrot, jotka on tehty 31.8.2018 mennessä, 
otetaan huomioon. 
 
Tukialueittaisen kartan löydät osoitteesta 
https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/tuet-ja-
rahoitus/viljelijatukien-hakeminen/tukikartta/  
 
TUKIEN HAKEMINEN 
 
Hae tukea viimeistään 31.1.2019 Vipu-palvelussa 
tai lomakkeella 486. Hakemuslomake on saapunut 
ajoissa, jos se on leimattu postissa viimeisenä ha-
kupäivänä kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisel-
le osoitettuna. Voit tulostaa lomakkeen interne-
tosoitteesta ruokavirasto.fi, josta löydät sen ha-
kusanalla ”486”. Voit myös pyytää lomakkeen kun-
nan maaseutuelinkeinoviranomaiselta. Hakemuk-
seen ei tarvitse liittää liitteitä (esimerkiksi kasvuloh-
ko- tai eläintietoja). 
 
Jätä hakemus hakuaikana sen kunnan maaseu-
tuelinkeinoviranomaiselle, jonka alueella tilasi talo-
uskeskus sijaitsee. Jos maatilallasi ei ole talous-
keskusta, jätä hakemus sen kunnan maaseutuelin-
keinoviranomaiselle, jonka alueella pääosa maatila-
si pelloista sijaitsee. 

• Pohjoisen hehtaarituen lisämaksua ke-
vätvehnästä voit hakea myöhässä, jolloin 
myönnettävää tukea alennetaan yhdellä 
prosentilla myöhästynyttä työpäivää kohti. 
Jos hakemuksesi myöhästyy yli 25 kalente-
ripäivää, tukea ei myönnetä.  

• Väliaikaista kansallista erityistukea ei 
voi hakea myöhässä. Hakuajan jälkeen jä-
tetty hakemus hylätään. 

 
Voit halutessasi perua hakemuksesi. Ilmoita peru-
misesta kirjallisesti kunnan maaseutuelinkeinovi-
ranomaiselle. 
 
Tuki peritään takaisin, jos se on maksettu virheelli-
sesti tai perusteetta. 

 
Voit vaatia oikaisua tukipäätökseen elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskuksesta (ELY-keskus) tai 
Ahvenanmaalla Ahvenanmaan valtionvirastosta. 
 

HAKUPERUSTEET 

 
POHJOISEN HEHTAARITUEN LISÄMAKSU C-
ALUEELLA 
 
Pohjoisen hehtaarituen lisämaksu kevätvehnästä 
myönnetään hakijalle, jonka kevätvehnälohkot si-
jaitsevat C1-, C2- tai C2p-tukialueella C-alueen 
saaristoalueet mukaan lukien. Tuki määräytyy sa-
moin perustein kuin päätukihaun pohjoinen hehtaa-
rituki 2018. Maksun perusteena käytettävät pinta-
alat muodostuvat automaattisesti hallinnon järjes-
telmästä. Sinun ei tarvitse liittää hakemukseen pin-
ta-alatietoja. Voit tarkistaa päätukihaussa 2018 
ilmoittamasi alat Vipu-palvelussa tai kunnasta. 
 
Lisämaksu noudattaa pohjoisen hehtaarituen tuki-
vuoden 2018 ehtoja. Kevätvehnälohkon on oltava 
korvauskelpoinen (= korvauskelpoisuusmerkintä 
lohkotiedoissa). Lisäksi viljelykseen soveltuvan 
peltopinta-alan on oltava vähintään 5 ha. Lisätietoja 
pohjoisen hehtaarituen ehdoista saat Hakuoppaas-
ta 2018. 
 
Kevätvehnälohkon tukikelpoiseksi pinta-alaksi 
muodostuu päätukihaussa 2018 ilmoitettu pinta-ala, 
tai jos tilallasi on ollut pinta-alavalvonta vuonna 
2018, pinta-alavalvonnassa hyväksytty pinta-ala. 
Vuoden 2018 pohjoisen hehtaarituen valvontaseu-
raamukset ympäristöehtojen seuraamuksia lukuun 
ottamatta koskevat myös nyt haettavaa kevätveh-
näalaa. 
 
Tuen määrä ja maksu 
 
Pohjoisen hehtaarituen lisämaksuna kevätvehnästä 
myönnetään enintään 40 euroa/ha. Tukeen on va-
rattu yhteensä 1 miljoonaa euroa. Jos tukea hae-
taan enemmän, yksikkötuen määrää alennetaan.  
 
Tuki maksetaan arviolta huhtikuussa 2019. Pienin 
maksettava tuen määrä on 100 euroa.  
 

VÄLIAIKAINEN KANSALLINEN ERITYISTUKI 
AB-ALUEELLA 
 
Väliaikainen kansallinen erityistuki myönnetään 
viljelijälle, joka on viljellyt kasvukauden 2018 ajan 
rehunurmia, rehuohraa tai kevätvehnää. Rehunur-
mikasveilla tarkoitetaan yksi- ja monivuotisia kuiva-
heinä-, säilörehu-, tuorerehu- ja laidunnurmia. 
 
Tuen määräytyminen 
 
Rehunurmesta maksettava ala määräytyy seuraa-
vasti (taulukko 1): 

https://mmm.fi/ajankohtaista
https://mmm.fi/ajankohtaista
https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/tuet-ja-rahoitus/viljelijatukien-hakeminen/tukikartta/
https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/tuet-ja-rahoitus/viljelijatukien-hakeminen/tukikartta/
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• vuonna 2018 päätukihaussa ilmoittamistasi 
rehunurmilohkojen pinta-aloista muodostuu 
tukiala 

• tukialasi kertoo pinta-alaluokan 
• pinta-alaluokan mukaisen tuen saadaksesi 

myös eläinyksikkömäärän tulee täyttyä. 
 

Tuki voidaan myöntää rehunurmilohkoista, jos tilasi 
eläinmäärä (naudat, lampaat ja vuohet yhteensä) 
on ollut vähintään 5 eläinyksikköä laskenta-
ajanjaksolla 1.1.–30.6.2018. Tilan eläinmäärän 
laskentaan on käytetty kyseisellä ajanjaksolla eläin-
rekisterissä olleiden nauta-, lammas- ja vuohieläin-
ten määriä, jotka on muunnettu eläinyksiköiksi val-
tioneuvoston asetuksen eläinyksiköistä eräissä 
maatalouden tuissa (45/2015) eläinten hyvinvointi-
korvauksen kertoimien mukaan riippumatta siitä 
onko tila hakenut eläintukia vuonna 2018. 
 
Tuki maksetaan vähämerkityksisenä eli de minimis 
-tukena. Maksun perusteena käytettävät pinta-alat 
ja eläinmäärätiedot muodostuvat automaattisesti 
hallinnon järjestelmästä, eikä sinun tarvitse liittää 
hakemukseen pinta-alatietoja tai eläinmääriä.  
 
Rehuohran ja kevätvehnän maksettava ala määräy-
tyy seuraavasti (taulukko 2): 

• vuonna 2018 päätukihaussa ilmoittamistasi 
rehuohra- ja kevätvehnäpinta-aloista muo-
dostuu tukiala  

• tukialasi kertoo pinta-alaluokan 
• pinta-alaluokka kertoo myönnettävän tuen 

määrän.  
 

Maksun perusteena käytettävät pinta-alat muodos-
tuvat automaattisesti hallinnon järjestelmästä, eikä 
sinun tarvitse liittää hakemukseen pinta-alatietoja. 
 
De minimis -tuet eli niin sanotut vähämerkityk-
siset tuet 
 
Väliaikainen kansallinen erityistuki myönnetään 
kuten muut maatalousalan de minimis -tuet. Yritystä 
kohti voidaan myöntää kolmen verovuoden aikana 
korkeintaan 15 000 euroa maataloustuotteiden tuo-
tannon alalla tällä hetkellä voimassa olevan EU-
säädöksen perusteella (EU N:o 1408/2013). Kaikkia 
de minimis -tukia voidaan myöntää yhtä yritystä 
kohti yhteensä korkeintaan 200 000 euroa kolmen 
verovuoden aikana (EU N:o 1407/2013). Yhdellä 
yrityksellä tarkoitetaan kaikkia niitä yrityksiä, joiden 
välillä vallitsee vähintään yksi seuraavista suhteista: 
 
a) yrityksellä on enemmistö toisen yrityksen osak-
keenomistajien tai jäsenten äänimääristä 
b) yritys on oikeutettu asettamaan tai erottamaan 
toisen yrityksen hallinto-, johto- tai valvontaelimen 
jäsenten enemmistön 
c) yrityksellä on oikeus käyttää määräysvaltaa toi-
sessa yrityksessä tämän kanssa tehdyn sopimuk-
sen tai tämän perustamisasiakirjan, yhtiöjärjestyk-
sen tai sääntöjen määräyksen nojalla 
d) toisen yrityksen osakkeenomistajana tai jäsene-
nä olevan yrityksen hallinnassa on toisen yrityksen 

muiden osakkeenomistajien tai jäsenten kanssa 
tehdyn sopimuksen nojalla yksin enemmistö kysei-
sen yrityksen osakkeenomistajien tai jäsenten ää-
nimäärästä. 
 
Yritysten sulautuessa tai yrityskauppojen tapauk-
sessa kaikki sulautuville yrityksille aiemmin makse-
tut de minimis- tuet otetaan huomioon, kun seura-
taan 15 000 euron rajan täyttymistä. Jos yksi yritys 
jaetaan kahdeksi tai useammaksi erilliseksi yrityk-
seksi, ennen jakoa myönnetty tuki on kohdennetta-
va tuesta hyötyneelle yritykselle eli sille, joka hoitaa 
jatkossa ne toiminnot, joihin de minimis -tuki myön-
nettiin. 
 
Tuen määrä ja maksu 
 
Väliaikaista kansallista erityistukea myönnetään 
kasvukauden 2018 ajan viljelyssä olleista rehunur-
milohkoista sekä rehuohra- ja kevätvehnälohkoista 
AB-alueella taulukoissa 1 ja 2 olevien tukimäärien 
mukaisesti. Tukea myönnetään kuitenkin vähem-
män, jos sinulle on aikaisemmin myönnetty maata-
louspuolen de minimis -tukia ja 15 000 euron tila-
kohtainen enimmäismäärä ylittyy tässä haussa. Jos 
15 000 euron tilakohtainen enimmäismäärä on jo 
ylittynyt ennen tämän tuen hakemista, väliaikaista 
kansallista erityistukea ei makseta.  
 
Taulukoiden 1 ja 2 tukitasoja  alennetaan, jos tuen 
haettu kokonaismääräraha ylittyy.  

 
Rehunurmesta maksettavaan tukeen on varattu 
yhteensä 8 miljoonaa euroa. Rehuohrasta ja kevät-
vehnästä maksettavaan tukeen on varattu yhteensä 
12 miljoonaa euroa. Tuki maksetaan huhtikuussa 
2019. Pienin maksettava tuen määrä on 100 euroa.  
 
HAKULOMAKKEEN 486 TÄYTTÖOHJE 
 
Ilmoita tuenhakija. Kansallisen tuen myöntämisen 
edellytyksenä on, että sinä tai puolisosi olette olleet 
tukivuotta edeltävän kalenterivuoden viimeisenä 
päivänä vähintään 18-vuotias eli jompi kumpi teistä 
on ollut 31.12.2017 vähintään 18-vuotias. Jos tilaa 
viljelee useampi henkilö yhdessä tai yhteisömuo-
dossa, vähintään yhden viljelijän, yhtiömiehen, jäse-
nen tai osakkaan on täytettävä ikävaatimus, lukuun 
ottamatta julkisyhteisöä, ja harjoittaa maa- tai puu-
tarhataloutta.  
 
Käytä tilatunnuksena maatilasi tilatunnusta. Tilatun-
nus on pakollinen tieto.  
 
Kohdat 1 ja 2. 
Merkitse rastilla, kumpaa tukea haet. Voit hakea 
myös molempia tukia, jos viljelyksessäsi vuonna 
2018 on ollut molemmilla tukialueilla kevätvehnää. 
Jos haet väliaikaista kansallista erityistukea, täytä 
myös lomakkeen kohdat 2A ja 2B. 

 
Kohta 2A. Maatalousyrityksen verovuosi 
Ilmoita kohdassa, mikä on maatalousyrityksesi ve-
rovuosi kuluvana verovuonna ja kahtena edellisenä 
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verovuonna. Jos verovuodet eivät ole täysiä kalen-
terivuosia, ilmoita poikkeavat ajanjaksot. Huhtikuu 
2019 tulee sisältyä kuluvaan verovuosijaksoon. 
Päivämäärät eivät saa olla päällekkäin verovuosien 
välillä. Lisätietoja verovuosista voit kirjoittaa Lisätie-
toja -kohtaan. 
 
Kohta 2B. Aiemmat de minimis -tuet 
Merkitse kohtaan kaikki de minimis -tuet, jotka maa-
talousyrityksellesi on myönnetty kuluvan verovuo-
den ja kahden edeltävän verovuoden aikana. Hakija 
on velvollinen ilmoittamaan aiemmin saamansa de 
minimis -tuet silloin, kun hän hakee tukea, joka 
myönnetään de minimis -tukena. 
 
Seuraavia de minimis -tukia ei tällä lomakkeella 
tarvitse ilmoittaa, koska ne ovat maataloushallin-
non rekisterissä: sokerijuurikkaan kuljetustuki, 
hirvivahinkokorvaus, villi- ja villasikojen aitaus-
tuki, väliaikainen valtiontakaus ja lomituspalve-
lujen tuki (Ahvenanmaa). Saat pyynnöstä kunnan 
maaseutuelinkeinoviranomaiselta tarvittaessa näis-
tä tuista raportin. 
 
”Tuen myöntäjä/tuki” 
Esimerkiksi maaseudun yritystuki, starttiraha, palk-
katuki. 
 
”Tukimäärä (euroa)” 
Ilmoita maksettu tuki euroina kahden desimaalin 
tarkkuudella. 
 
”Tuen myöntämisajankohta” 
Löydät tiedon tuen myöntämispäätöksestä. 
 
Kohta 3. Lisätietoja 
 
Voit kirjoittaa tähän lisätietoja kunnan maaseu-
tuelinkeinoviranomaiselle (esimerkiksi verovuosis-
ta). 
 
Kohta 4. Allekirjoitus 
 
Allekirjoita ja päivää lomake. Samalla vakuutat lo-
makkeella ilmoitetut tiedot oikeiksi. 
 
Kaikkien maatilan omistajien ja koko tilan vuokraaji-
en on allekirjoitettava lomake. Kaikkien omistajien 
ja vuokraajien allekirjoitus voidaan korvata viljelijä-
tukiasiointiin valtuutetun allekirjoituksella, valtakirjal-

la tai yhdistys- ja yhtiömuodoissa nimenkirjoitusoi-
keudella. 
 
Lomakkeen tiedot tallennetaan maatilarekisteriin. 
Rekisteritietoja käytetään mm. tuki- ja maksuhake-
musten käsittelyyn. Tietoja luovutetaan ulkopuolisil-
le vain, jos laissa säädetyt edellytykset tietojen luo-
vuttamiselle ovat olemassa. Maatilarekisterin tietoja 
voidaan luovuttaa esim. viranomaistehtävien hoita-
mista ja tieteellistä tutkimusta varten. Lisätietoja 
henkilötietojen käsittelystä saat Internetistä osoit-
teessa ruokavirasto.fi -> Tietoa meistä -> Tie-
tosuoja. 
 

SOVELLETTAVAT SÄÄDÖKSET 
 
• Komission asetus (EU) N:o 1407/2013 Euroopan 

unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 
108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen 
tukeen. EUVL L 352, 24.12.2013, s. 1-8 

• Komission asetus (EU) N:o 1408/2013, annettu 
18 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artik-
lan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen 
maatalousalalla. EUVL L 352, 24.12.2013, s. 
9−17  

• Laki maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista 
(1559/2001) muutoksineen 

• Laki maatalouden tukien toimeenpanosta 
(192/2013) 

• Valtioneuvoston asetus vuodelta 2018 maksetta-
vasta pohjoisesta tuesta (79/2018, 
muut.1065/2018) 

• Valtioneuvoston asetus vuodelta 2018 maksetta-
vasta Etelä-Suomen rehunurmen, rehuohran ja 
kevätvehnän väliaikaisesta kansallisesta erityis-
tuesta (1250/2018) 

• Valtioneuvoston asetus vuodelta 2018 maksetta-
vien kansallisten kasvintuotannon tukien ja koti-
eläintukien valvonnasta (193/2018) 

• Maa- ja metsätalousminimisteriön asetus maa- ja 
puutarhatalouden kansallisten tukien hallinnosta 
vuonna 2018 (230/2018) 

• Maaseutuviraston määräys kansallisten tukien 
hakemisesta vuonna 2018 (24/17, muut.18/18) 

• Ruokaviraston määräys vuoden 2018 väliaikaisen 
kansallisen erityistuen hakemisesta (1/2019) 

 
EU-säädökset: http://eur-lex.europa.eu/fi/index.htm 
Kansalliset säädökset: www.finlex.fi 
 

 

https://www.ruokavirasto.fi/
http://eur-lex.europa.eu/fi/index.htm
http://www.finlex.fi/
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Taulukko 1. Rehunurmikasvien alan perusteella maksettava tuki 
 
Tilan rehunurmiala 

Tukiala vähintään  
hehtaaria 

Tukiala enintään  
hehtaaria 

Tuki euroa  
alle 5 eläinyksik-
köä 

Tuki euroa  
vähintään 5,00 
eläinyksikköä 

0,00 4,99 0,00 0 
5,00 9,99 0,00 674,6 

10,00 14,99 0,00 1124,6 
15,00 19,99 0,00 1574,6 
20,00 24,99 0,00 2024,6 
25,00 29,99 0,00 2474,6 
30,00 34,99 0,00 2924,6 
35,00 39,99 0,00 3374,6 
40,00 44,99 0,00 3824,6 
45,00 49,99 0,00 4274,6 
50,00 54,99 0,00 4724,6 
55,00 59,99 0,00 5174,6 
60,00 64,99 0,00 5624,6 
65,00 69,99 0,00 6074,6 
70,00 74,99 0,00 6524,6 
75,00 79,99 0,00 6974,6 
80,00 84,99 0,00 7424,6 
85,00 89,99 0,00 7874,6 
90,00 94,99 0,00 8324,6 
95,00 99,99 0,00 8774,6 

100,00 104,99 0,00 9224,6 
105,00 109,99 0,00 9674,6 
110,00 114,99 0,00 10124,6 
115,00 119,99 0,00 10574,6 
120,00 124,99 0,00 11024,6 
125,00 129,99 0,00 11474,6 
130,00 134,99 0,00 11924,6 
135,00 139,99 0,00 12374,6 
140,00 144,99 0,00 12824,6 
145,00 149,99 0,00 13274,6 
150,00 154,99 0,00 13724,6 
155,00 159,99 0,00 14174,6 
160,00 164,99 0,00 14624,6 
165,00   0,00 15000,0 
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Taulukko 2. Rehuohra- tai kevätvehnäalan perusteella maksettava tuki 
 
Tukiala vähintään 

hehtaaria 
Tukiala enintään 

hehtaaria Tuki euroa 
Tukiala vähintään 

hehtaaria 
Tukiala enintään 

hehtaaria Tuki euroa 
0,00 4,99 0 190,00 194,99 7699,8 
5,00 9,99 299,8 195,00 199,99 7899,8 

10,00 14,99 499,8 200,00 204,99 8099,8 
15,00 19,99 699,8 205,00 209,99 8299,8 
20,00 24,99 899,8 210,00 214,99 8499,8 
25,00 29,99 1099,8 215,00 219,99 8699,8 
30,00 34,99 1299,8 220,00 224,99 8899,8 
35,00 39,99 1499,8 225,00 229,99 9099,8 
40,00 44,99 1699,8 230,00 234,99 9299,8 
45,00 49,99 1899,8 235,00 239,99 9499,8 
50,00 54,99 2099,8 240,00 244,99 9699,8 
55,00 59,99 2299,8 245,00 249,99 9899,8 
60,00 64,99 2499,8 250,00 254,99 10099,8 
65,00 69,99 2699,8 255,00 259,99 10299,8 
70,00 74,99 2899,8 260,00 264,99 10499,8 
75,00 79,99 3099,8 265,00 269,99 10699,8 
80,00 84,99 3299,8 270,00 274,99 10899,8 
85,00 89,99 3499,8 275,00 279,99 11099,8 
90,00 94,99 3699,8 280,00 284,99 11299,8 
95,00 99,99 3899,8 285,00 289,99 11499,8 

100,00 104,99 4099,8 290,00 294,99 11699,8 
105,00 109,99 4299,8 295,00 299,99 11899,8 
110,00 114,99 4499,8 300,00 304,99 12099,8 
115,00 119,99 4699,8 305,00 309,99 12299,8 
120,00 124,99 4899,8 310,00 314,99 12499,8 
125,00 129,99 5099,8 315,00 319,99 12699,8 
130,00 134,99 5299,8 320,00 324,99 12899,8 
135,00 139,99 5499,8 325,00 329,99 13099,8 
140,00 144,99 5699,8 330,00 334,99 13299,8 
145,00 149,99 5899,8 335,00 339,99 13499,8 
150,00 154,99 6099,8 340,00 344,99 13699,8 
155,00 159,99 6299,8 345,00 349,99 13899,8 
160,00 164,99 6499,8 350,00 354,99 14099,8 
165,00 169,99 6699,8 355,00 359,99 14299,8 
170,00 174,99 6899,8 360,00 364,99 14499,8 
175,00 179,99 7099,8 365,00 369,99 14699,8 
180,00 184,99 7299,8 370,00 374,99 14899,8 
185,00 189,99 7499,8 375,00   15000,0 

 
 
 
 


