
80 ammattilaista • 4000 asennusta vuodessa • 94% asiakkaistamme suosittelee

lampoykkonen.fi

Nyt mahtavat

MESSU-
EDUT!

Messuetu on voimassa kun teet tilauksen 
14.2.2014 mennessä.

Voit varata samalla myös ilmaisen energia-
asiantuntijamme kartoituskäynnin osoitteessa:

LAHJAKORTTI 
VVI-SUUNNITTELUUN 300€

ARVO

Vesikiertoisiin Enerline-lattialämmityksiin
DIGITAALINEN TERMOSTAATTI 
KAUPAN PÄÄLLE! 100€

ARVO

Flexit-ilmanvaihtokoneisiin
RAHTI ja SUODATINPAKETTI 
KAUPAN PÄÄLLE! 150€

ARVO

www.lampoykkonen.fi/messuetu



lampoykkonen.fi

Nyt mahtavat

MESSU-
EDUT!

Pyydä tarjous! lampoykkonen.fi tai soita 020 7424 100

LämpöYkkönen Oy tarjoaa ilmalämpöpumpun hankkijalle laadukkaan asennuksen 
lisäksi käyttöturvallisuutta, käyttömukavuutta ja esteettisyyttä.

Valitse messueduistamme yksi Sinulle sopiva vaihtoehto!

Kampanja voimassa 7.2.2014 mennessä 
tilattuihin ilmalämpöpumpputoimituksiin.

Messuetu 2

kaupan päälle!

Maateline + 5v turva
Maateline varmistaa ettei seinärakenteisiin synny 
resonanssiääniä.
5 vuoden turva korvaa laiterikon sattuessa 
kaikki osat myyjän lukuun, kun asennus on tehty 
LämpöYkkösen toimesta.

(arvo yht. 180,00 eur)

Messuetu 3

-50% hinnasta

Puinen suojakatos 
+5v turva
Tyylikäs ja laadukas suomalainen suojakatos, 
joka suojaa ilmalämpöpumpun niin sateelta kuin 
katseeltakin. Puinen suojakatos on maalaamaton, 
suomalaisesta havupuusta valmistettu ja valmiiksi 
käsitelty home- ja sinistymisestoaineella. 

(norm. 160,00 eur, messuetuna 80,00 eur)

Messuetu 1

kaupan päälle!
(arvo yht. 200,00 eur)

Langaton sääasema 
LCD-näytöllä + 5v turva
Näet säätilan ulkona tai lämpötilan ja 
kosteusprosentin sisällä, lisäksi ilmapuntari, 
sininen taustavalo, kalenteri, ilmanpaine ja 
auringon nousut ja laskut. Herätyskellotoiminto. 
Sisältää langattoman ulkoyksikön.

80 ammattilaista • 4000 asennusta vuodessa • 94% asiakkaistamme suosittelee



lampoykkonen.fi

Nyt mahtavat

MAALÄMPÖ
MESSUEDUT!

Pyydä tarjous! lampoykkonen.fi tai soita 020 7424 100

Kaupan päälle:

> 6 kuukauden
lämmityssähköt

> Maalämmön
optimointikäynti

Etu voimassa kun tilaat viimeistään 
14.2.2014 mennessä.

www.lampoykkonen.fi/messuetu

Kampanjaehdot:

MESSUETU voidaan myöntää jos lämpöpumppu tilataan 14.2.2014 mennessä. Sähkönkulutus perustuu LämpöYkkösen toimittamaan lämpöpumpun mitoitusraporttiin, jossa kerrotaan 
lämpöpumpun valmistajan ilmoittama sähkönkulutus vuoden aikana. MESSUETUNA hyvitetään 6 kuukauden sähkönkulutus. Sähkön hintana käytetään 0,12€ / kWh.

Pitävä urakkahinta ja
pitävät asennusaikataulut

HelpDesk 24/7 
tekninen tuki ja huolto aina avoinna

Avaimet käteen – toimitukset 
luotettavasti ja vaivattomasti

Lämmityksen ja viilennyksen 
ammattilaiset – vastinetta rahoillesi
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