
 

 Prislista säsongscamping 2018/2019 
 

Vintersäsong (15 sep 2018 – 1 maj 2019)  
 

Pris:  
Campingtomt utan elförbrukning för max 5 personer         7.200 SEK 
Elförbrukning per kWh                   2.50 SEK 
Extra person                 500 SEK  
 

Betalning:  
Hyra för vintersäsongen betalas in före 15 augusti 2018 
Elmätaren läses av 15 september 2018 och betalning för elförbrukningen skall vara oss 
tillhanda före 1 oktober 2018 (dröjsmålsränta vid för sen betalning). Faktura skickas via e-
mail.  

Sommarsäsong (1 maj – 15 sep 2019)  
 

Pris för max 5 personer: 
Campingtomt inkl. 500 kWh elförbrukning, kategori III 26.100 SEK 
Campingtomt inkl. 500 kWh elförbrukning, kategori II  27.100 SEK 
Campingtomt inkl. 500 kWh elförbrukning, kategori I  28.100 SEK 
Extraperson        1.600 SEK  
Vatten och avloppsanslutning     1.500 SEK  
Elförbrukning per kWh         2.50 SEK 
Båtplats liten       5.500 SEK 
Båtplats stor       6.700 SEK  
 
Betalning:  
Hyra för sommarsäsong betalas med två delbetalningar enligt följande: 
10.000:- senast 15 januari 2019,  resterande belopp senast 1 april 2019. 
Har inte betalningarna kommit in i enlighet med ovanstående datum så innebär detta automatisk 
uppsägning. 
Elmätaren läses av 1 maj 2019 och betalning för elförbrukning skall vara oss tillhanda senast 1 juni 
(dröjsmålsränta vid för sen betalning). Fakturan skickas via E-mail. Säsongsgästers besökande gäster 
anmäls i receptionen pris 150 SEK per dag vilket inkluderar poolentré, aktiviteter och 
varmvatten/tillgång till servicehus. 

Lediga säsongstomter 

Säsongstomter som blir lediga ”släpps” två gånger per år och visas på vår hemsida www.dafto.se på 
kvällen 31 augusti samt 31 januari. Ev. extrasläpp kan förekomma 1 maj. 
Gäster som redan har säsongstomt på Daftö har möjlighet att byta till annan tomt fr.o.m. kl. 08:00 1 
september samt 1 februari.  
Nya gäster kan boka säsongstomt fr.o.m. kl. 08:00 den 2 september samt 2 februari.  
Bokning av säsongstomt sker i receptionen i första hand, sedan via telefon eller mail. Betalning sker 
vid bokningstillfället. 
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