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AD Autokorjaamo, puh. 019-383823
Kysy jäsenalennusta

Tarvikekolmio, puh. 019-321 088
Työkaluja ja tarvikkeita

Peltomaa Lohjan Puhtaanapito Oy,   
puh 019-357 301 Alennusta vaihtolavoista, 
suursäkeistä ja kaivojen tyhjennyksestä

Ekolämmöx Oy, puh. 050-301 7431 
Energia-asiantuntijapalvelut,
hybridilämmitysjärjestelmät, aurinkosähkö,
energiatodistukset, jäsenalennus 10%. 

Verona kukkakauppa, puh. 019-331 408   
Katso myös Facebook ja Instagram.  
Jäsenalennus 10%

Lohjan Kopio, puh. 019-324 637
Alennusta kopioista ja tulosteista. 

A-Katsastus, puh. 075323 2403 
Alennus 15 %  katsastuksesta ja mahdollisesta 
pakokaasumittauksesta. 

Koto-Inssi Oy, puh. 0400-699478 
Alennusta Nunnauuni takoista. Rakennus- ja 
jätevesisuunnittelua.

Teboil, katso yhteystiedot. Lämmitysöljyä 
jäsenetuhintaan.

Vantaan Energia Oy, 
asiakaspalvelu puh. 09-8290225. 
Sähköä jäsenetuhintaan, lisäksi SSO-jäsenenä 
bonusta. Nyt myös 1- ja 2-vuotiset sopimukset!

RTV-Yhtymä, puh. 019-2882900 
Merkittävä jäsenalennus.

K-Rauta, puh. 019-357 511  
 Jäsenkortilla 2018 saa alennuksen suoraan
kassalta

Lohjan Lukkopalvelu, puh. 010309 8405 
Alennusta lukitustuotteista.

LVI-Duo Oy, puh. 044-5359326. LVI-työt

Kylpylähotelli Päiväkumpu, puh 03060840

Kelloliike Rantanen ky, puh. 019-331446 
Alennusta tietyistä tuotteista. 

Cramo Finland Oy, puh. 0106612600  Alennus-
ta työkalu- ja laitevuokrauksesta. 

Ramirent Oy, puh. 0207502590.  Paikallisesti 
neuvoteltu suurempi alennus jäsenistöllemme.   

Laroc, puh. 044-5757689
Alennusta tuotteista ja palveluista, esim 
ilmalämpöpumput.

Lohjan Seudun Omakotiyhdistyksellä on seuraavat paikalliset yhteistyökumppanit, jotka tarjoavat 
jäsenetuja ja tukevat toimintaamme. Jäsenedut saat vain esittämällä voimassa olevan jäsenkortin. 
Yhteystiedot ja tarkemmat tiedot jäseneduistasi löydät kotisivuilta www.omakotiyhdistyslohja.fi

Jäsenenä voit tilata omakotitalkkarin palvelukseesi edullisesti. Sovi palvelun ajankohta soittamalla suoraan omakotitalkkarille   
numeroon 044 966 4743.

Suur-Seudun Osuuskauppa, 
puh. 07530301010. Bonusta sähköstä.

Länsi-Uudenmaan Säästöpankki, 
puh. 0290 412 000

Sp-koti Oy, Lohjan toimipiste,
 puh. 010322 9350. Alennusta välityspalkkiosta.

Rosk’n Roll,  puh. 020 637 7000

Anpe Oy, puh. 010 2866 340
Tarjoaa mm. puhallusvillaurakointia.

Virkblad Oy, puh. 010 581 2210
Renkaat, alumiinivanteet ja tuulilasit ammatti-
autoilijan hintatason mukaan.

Saul International, puh. 040-8582884
Maalaus ja muut rakennusalan työt.

Kuljetus Sundell Oy, puh. 0400 924 151

Lohjanharjun Konehuolto Oy, (019) 312 500 
Husqvarna, metsä- ja puutarhakoneet. 
Kaikkien puutarhakoneiden huoltoa. jäsenalennus 10%

S-Rauta, Nummela, 075 3030 3040
alennusta normaalihintaisista tuotteista

Lohjan Teora Oy, puh. 0400 472 064
remontointi ja korjausrakentaminen

Pohjolan kosteus- ja kuntokartoitus Tmi, 
puh. 040 554 8681, Jussi Törmänen
Jäsenalennus 10 %.

Autopeltikorjaamo Tamminen, 
puh. 0440 381 831
Kysy jäsenalennusta.

Kodin turvapalvelu Moisiola Oy, 
puh. 044 204 6763, Juha tai 044 276 3063, Sari
Kysy eduista.

Akix Mäntynummi Oy, puh. 010 5671 999
Metsä- ja puutarhakoneet ja huolto.
Koneelliinen autonpesu. Jäsenalennus.

Faunatar Lohja (Lohjan Prismakeskus),  puh. 
044 765 4546
Kysy jäsenalennusta!

Mustekolmio, puh. 044 336 4867
Jäsenalennus 10 %

Optikko-Mikko, puh. 019 335 150,   
045 671 4969
Jäsenalennus 20 % norm. hintaisista tuotteista

Talo- ja piha-apu, ATTE Finland  tk Oy,   
puh. 044 514 7587, 044 048 0290
Jäsenalennus 10 % työn osuudesta

Hankkija, puh. 010 768 3210
Jäsenkortilla 2018 jäsenet saavat 8 %:n 
alennuksen normaalihintaisista puutarha-
kaupan tuotteista.
Etuus on voimassa toistaiseksi.

Stark Lohja, DT Finland Oy
puh. 093 541 2600
Rakentaja-alennus jäsenkortilla

JKK-Putki, puh. 050 4349 951
LVI-asennukset-Tarvikemyynti

Tekninen Kiinteistöhuolto   
Marko Stenberg
puh. 044 3670 270, www.tkmoy.fi
Kotitalouksille ja yrityksille tarjoaa sähkö-asen-
nukset, ilmanvaihtotyöt,ilmalämpö-pumppujen 
asennus ja huolto, pienet remontit
Kysy jäsenalennus

Toivepiha Oy, puh. 050 5911 234
Kysy mahdollista alennusta.

Motonet, Lohja
puh.040 319 0360

Noblessa keittiöt, Lohja
puh. 010 440 1505

Raksystems Insinööritoimisto Oy, Lohja
puh.030 670 5598    
Tarjoaa jäsenille jäsenetuna   
KotiApp-Kotikartoituksen -10% alennuksella.

Sytky Liikelahjat, Lohja
puh. 0400 438 690

Hämeen Laaturemontti Oy, 
Lohjan yksikkö, puh. 019 425 2245
Jäsenille kaupanpäälle Kouru-Kaapo
ränniputsari

Vesivek, puh. 019 425 2240,
www.vesivek.fi

Nuohouspalvelu Vuorela, 
Mika Vuorela, puh.0400 277 796

Rakennuspalvelu K. Ojanaho, 
puh. 0400 304 070
Tarjoaa jäsenille tulisijojen ja hormien kunto-
tarkastuksen veloituksetta toimeksiannon
yhteydessä

Lohjan Seudun Omakotiyhdistyksen 

yhteistyökumppanit ja jäsenedut 

Jäsenedut saat esittämällä 
voimassa olevan jäsenkortin.
Liity jäseneksi nyt.
www.omakotiyhdistyslohja.fi 
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Maksutonta laki-, rakennus-, 
energia- ja pihaneuvontaa
Maksuton asiantuntijaneuvonta on 
kysytyin jäsenpalvelumme. Kun asumisen 
asiat askarruttavat, älä epäröi soittaa 
neuvojillemme!

Uudenmaan piirin yhdistysten jäsenille ovat keväällä 
1.4.-31.5. ja syksyllä 1.10.-30.11. Hyödynnä etusi!

Maksuton tilaus- ja palvelunumero 0800 183 300 
(0800 183 20 på svenska), mainitse tilauskoodi 254 047. Teboilin 
oma tilauskeskus palvelee arkisin klo 7.00 - 17.00 välisenä aikana, 
jolloin saat tiedoksesi jäsenyhdistysten jäsenille tarkoitetun edulli-
sen polttoöljytarjouksen. Tilauksen voi jättää myös iltaisin sekä vii-
konloppuisin mainitsemalla tilauskoodin 254 047. Vastauspalvelu 
välittää tiedon Teboilin tilauskeskukseen, jossa tilaus hinnoitellaan 
piirin yhteistyösopimuksen mukaan.
Kanta-asiakkaana saat Kotilämpöbonusta 10 – 20 €/vuosi, edellisen 
tilauksesi mukaan.
Lisäetuutena yhdistyksen jäsen saa ympäri vuoden Teboil kevytpolt-
toöljyä Activ Teboil Kevytpolttoöljyn hinnalla ja säästää 1,8 snt/l.

Vantaan Energian sähkösopimus
Vantaan Energian  ja Uudenmaan piirin sähkösopimus jatkuu 
vuonna 2018. Sähkösopimuksen voivat tehdä Uudenmaan piiriin 
kuuluvien omakotiyhdistyksien jäsenet, kun sähköä ostetaan 
asiakkaan vakituiseen asuntoon tai johonkin toiseen kohteeseen. 
Asiakkaalla on mahdollisuus liittää sähkönmyyntisopimukseensa 
useita sähkönkäyttöpaikkoja. Käyttöpaikka voi sijaita muualla 
Suomessa kuin Uudenmaan piirin ja sen jäsenyhdistysten toimialu-
eella. Sopimuksen mukainen sähkönmyyntisopimus on asiakkaan 
puolelta voimassa toistaiseksi tai määräajan.

Vantaan Energialla on sopimuksessa lisäetuna tarjolla HOK-
Elannon, Varuboden-Oslan ja Suur-Seudun Osuuskaupan (SSO) 
S-Bonus. Lisätietoja asiakaspalvelu 09-8290225  www.vantaan-
energia.fi tai yhdistyksemme kotisivuilta.

Omakotiliiton jäsenedut ja -palvelut  
Pysyvästi edullista 
lämmitysöljyä Teboililta

Rahanarvoiset jäsenalennukset

Suomen Omakotiliitto on nyt osa Cashback Worldia. Veloituksetto-
malla Cashback-kortilla saat rahaa takaisin ostoksistasi Cashback 
World-yhteistyöyrityksistä, joita on n. 80 000 maailmanlaajuisesti.
Vuoden 2018 jäsenkortissasi on jo valmiina Cashback-ominaisuus, 
sinun tulee vain aktivoida se osoitteessa
https://www.cashbackworld.com/fi-fi/registration/part-
ner/18300903
Saat rahaa takaisin jopa 5 % jokaisesta yhteistyöyrityksistä teke-
mästäsi ostoksesta. 

Finlands Egnahemsförbund är en del av Cashback World. Med det 
avgiftsfria Cashgback kortet får du pengar tillbaka på dina inköp 
från Cashback World-samarbetsföretagen som finns 80.000 I häla 
världen.
Medlemskortet för år 2018 har en inbyggd Cashback-egenskap, du 
behöver bara aktivera den på Cashbacks hemsidor https://www.
cashbackworld.com/fi-fi/registration/partner/18300903
Du får tillbaka upp till 5 % av värdet på inköpen från samarbetsfö-
retagen.

Talon huoltokirja
Jäsenmaksulla saat käyttö-
oikeuden oman kotisi sähköiseen 
huoltokirjaan. Myös perinteinen 
painettu huoltokirja sisältyy jäsen-
maksuun. Kun pidät talostasi hyvää 
huolta, takaat sen arvon säilymisen, 
saat säästöä asumiskustannuksissa 
sekä itsellesi terveellisen ja viihtyisän asuinympäristön.

Omakotilehti ja sähköiset 
jäsenkirjeet
Jäsenlehdestäsi Suomen Omakoti-
lehdestä ja sähköisistä jäsenkirjeis-
tä saat ajankohtaista ja monipuolis-
ta tietoa asumisen eri osa-alueilta. 
Omakotilehti  ilmestyy neljä kertaa 
vuodessa ja jäsenkirje joka toinen 
kuukausi.

Katso liiton yhteiset jäsenedut, kausialennukset ja uusimmat edut 
osoitteesta www.omakotiliitto.fi. Omakotiliiton Uudenmaan 
piirin edut www.omakotiliitto.fi/uusimaa
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DOMLUX: Ikkunaremon� t avaimet kä-
teen ratkaisuna. Jäsenalennus ikkunoista 
-30 %.

PIRKANMAAN JÄTEVESIPALVELUT: 
Jäsenille Pirkanmaalla jätevesisuunnitel-
ma -50 €, ja avaimet käteen –toimi-
tuksen � laajalle jätevesisuunnitelma 
puoleen hintaan (edun arvo 375 €).

ANINKAINEN.FI –KIINTEISTÖNVÄLITYS: 
aninkainen.fi  tarjoaa Omako� liiton jäse-
nille 1000 € alennuksen välityspalkkiosta. 
Ota yhtey� ä väli� äjään ja sovi ilmaisesta 
arviokäynnistä.

JÄSENKORTIN CASHBACK-OMINAISUUS: 
Rahaa takaisin jokaisesta ostoksestasi 
jopa 5 %. Omako� lii� o on osa Cashback 
Worldia. Jäsenkor� llasi eli Cashback-kor-
� llasi saat rahaa takaisin ostoksistasi 
Cashback World -yhteistyöyrityksissä 
sekä keräät Shopping Points -pisteitä eri-
koistarjouksiin. Ak� voi kor�  si jo tänään: 
www.omako� lii� o.fi /cashback!

OPTIWATTI: Maksuton sähkölämmityk-
sen säästökartoitus. Op� Wa�  -järjestel-
män � laajalle vuotovah�  kaupan päälle 
(arvo 150 €). Edut voimassa 31.3.2018 
as� .

ASUNTOMESSUT: Asuntomessut Po-
rissa 6.7.-5.8.2018. Ennakkoliput -20 %. 
Lippuja rajoite� u määrä. Tilaa verkosta: 
www.omako� lii� o.fi /jasentarjoukset/
asuntomessut

ST1: Omako� liiton jäsenkor�   on he�  
käy� övalmis St1:n käteisalennuskor�  . 
Alennus on asemakohtainen ja vaihtelee 
ajankohdi� ain. Alennusta myös lämmi-
tysöljystä numerosta 0800 166 266, kun 
maksat � lauksen yhdessä erässä. 

IF: If Etuohjelma palkitsee. Saat 
vakuutuksesi Omako� liiton jäsenenä 
edulliseen hintaan.

C&C SOLUTIONS OMAKOTI -PALVELUT: 
Palveluiden hinnasta -15%. Avullam-
me löydät ja kilpailutat urakoitsijat, 
suunni� elijat, työnjohtajat ja arkkitehdit 
kaikenkokoisiin hankkeisiin sijainnista 
riippuma� a.

NUNNAUUNI: NunnaUuni-tulisijan 
ostajalle Aika-tuo� een Hali - Pieni puun-
kannin kaupan päälle! Edun arvo 124 €. 

RAKSYSTEMS: Jäsenetuna Ko� kartoi-
tus-palvelu -10 %. Alennus ei koske 
Raksystemsin muita palveluita.

CUMULUS RESORT: Alennusta 12 % 
päivän hinnasta. 

VIKING LINE: Alennusta päivän risteily- ja 
rei�  hinnoista 10-30 %. Koskee myös 
autopaikkoja.

ELIITTIKATOT: Ka� oremon� n � laajalle 
300 € arvoinen Holiday Club –kylpylälah-
jakor�   kaupan päälle.

SUNENERGIA: Oman ka� osi aurinko-
sähköinvestoinnin kanna� avuusrapor�   
-50 %.

KEVÄTMESSUT 12.-15.4.2018 HELSIN-
GISSÄ: 2 pääsylippua 1 hinnalla (norm. 
hintaisesta sisäänpääsystä). Samanaikai-
ses�  siis 5 messutapahtumaa: Oma Ko� , 
OmaMökki, Kevätpuutarha, Lähiruoka&-
Luomu, Sisusta!

HÄMEEN LAATUREMONTTI: Ka� ore-
mon� n � laajalle näppärä Kouru-Kaapo 
rännienpuhdis� n kaupan päälle.

RTV: Myymälöistä tuoteryhmästä 
riippuen alennusta 10-35 % sekä aina 
kampanjatuo� eistakin alennusta 5 %

PKS PRIIMA –SÄHKÖSOPIMUS: Katso 
ajantasaiset edulliset sähkösopimushin-
nat www.omako� lii� o.fi /jasenedut/PKS. 

RADONFIX SUOMI OY: 5 euron alennus 
radonmi� auksesta eli � laus ilman toimi-
tusmaksua.

SUORAA (Suomen Rakennusasiantun� -
jat Oy): Talokatsastus eli tekninen arvio 
kohteen kunnosta, korjaustarpeista ja 
riskirakenteista hintaan 395 € (norm. 
495 €).

SUOMEN KATTOCENTER: Orima-kat-
toturvatuo� eet 30 % alennuksella. 
Lisäksi Ka� oCenter tarjoaa ilmaisen 
ka� otarkastuksen toimialueellaan oleviin 
pientaloihin. 

MYSAFETY: Omako� liiton jäsenille 
mySafetyn Kodinturva- ja Lukkoturva-va-
kuutukset erikoishintaan vain 69 €/vuosi 
(norm. 108 €/vuosi).

VESIVEK: Kun � laat ränniremon� n 
tai ka� oturvatuoteet asenne� una 
Vesivekiltä, saat kaupan päälle näppärän 
Kouru-Kaapo -rännienpuhdis� men!

SYNSAM: Silmälaseista -30 %, Aurin-
kolaseista -25 %, Piilolinsseistä -10 %. 
Edut myönnetään kaikista Suomen Syn-
sam-liikkeistä jäsenkor�  a näy� ämällä. 

VERISURE: 100 € alennus Verisure -pa-
ke� eihin ja ilmainen kodinturvakartoitus.

KOTIPUUTARHA–LEHTI: Uusille � laajille 
vuosi� laus puoleen hintaan ja nykyisille 
� laajille 10 € alennus vuosi� laushin-
nasta.

SISÄILMAHUOLTO SUOMI OY: 
30 € alennus omako� talon ilmanvaihdon 
puhdistuksesta.

BINJA –TIIVISTYSLISTAT: Tiivistyslistapa-
ke�   verkkokaupasta hintaan 34 € + rah�  
12,00 € TAI 3 pkt 100 € rah� vapaas� . 

ANTTOLANHOVI: Hotellimajoituksesta 
ja ravintolan ruoka-annoksista alennusta 
20 %.

BENDERS: 5 litran as� a ka� o- ja kivi-
pesuaine� a hintaan 50 € (ovh. 83 €) + 
toimituskulut.

CRAMO: Alennusta 10-50 % vuokrako-
neista ja lai� eista.

TALLINK SILJA: Liity Club One -jäseneksi 
veloitukse� a, suoraan Silver-tasolle. 
Silver-tason etuihin kuuluu mm. jopa 20 
% perusalennus � etyistä normaalihintai-
sista tuo� eista.

ALENNUSTA LAKITOIMISTOJEN TOI
MEKSIANTOPALKKIOISTA: Omako� liiton 
yhteistyöasianajo- ja lakitoimistojen 
toimeksiantopalkkioista alennusta 15 %, 
kuitenkin enintään 300 €.

Lue tarkemmat � edot eduista: www.omako� lii� o.fi /jasenetu/jasenetuja

UUSI ETU

aninkainen.fi
KIINTEISTÖVÄLITYS

UUSI ETU

UUSI ETU

UUSI ETU

UUSI ETU

UUSI ETU

YLI 30 ETUA JÄSENKORTILLA!




