
Uudista omakotitalon lämmönvaihdin

Kaukolämpöjakokeskuksen käyttöikä on 20-30 vuotta. Jos kaukolämpölaitteillasi on ikää yli kymme-
nen vuotta, suosittelemme tilaamaan Oulun Seudun Sähkön tarjoaman ilmaisen omakotitalon 
kaukolämpölaitteiston kuntotarkastuksen. Jos kuntotarkastuksessa ilmenee, että lämmönjakokesk-
us vaatii uusimista on MeidänLämpö IISI -palvelutuote vaivattomin ja edullisin vaihtoehto toteuttaa 
lämmönjakokeskuksen uusiminen.

MeidänLämpö IISI -palvelutuotteella hankit uuden energiatehokkaan lämmönjakokeskuksen 
kiinteistöösi. Palvelun käyttöönoton myötä vastuu kaukolämpöjakokeskuksesta siirtyy Oulun Seudun 
Sähkölle. Me pidämme hyvää huolta lämmönjakokeskuksen oikeista säädöistä (optimoimme laitteis-
ton asennuksen yhteydessä) sekä kaikista mahdollisista huolloista sopimuksen aikana - tämä 
kaikki hoituu kätevästi kuukausimaksulla kaukolämpölaskun yhteydessä.

Kuntokartoitus ja uuden energia-
tehokkaan lämmönjakokeskuksen 
hankinta.

Asennamme uuden lämmönjakokeskuksen 
sovittuna ajankohtana ja viemme vanhan 
laitteiston tarvittaessa kierrätykseen.

Kaikki lämmönjakokeskuksen huollot 
kuuluvat Oulun Seudun Sähkölle. 
Huollamme ja tarkastamme laitteiston 
kunnon joka toinen vuosi lämmityskaudella.

MeidänLämpö IISI -palvelutuotteella

Uudet laitteet ja huolto
alk. 56€/kk

Uuden laitteiston
asennus

Huolenpito kuuluu
meille 24/7

  MeidänLämpö IISI ja voit nauttia lämmöstä ilman huolia!

Oulun Seudun Sähkö 
Voimatie 2, 90440 Kempele. 
Puh. (08) 310 1335, kaukolampo@oss.fi, www.oss.fi



▪ Kartoitamme nykyisen lämmönjakokeskuksen kunnon
▪ Hankimme uuden energiatehokkaan lämmönjakokeskuksen
▪ Asennamme uuden lämmönjakokeskuksen sovittuna 

ajankohtana ja viemme vanhan laitteiston tarvittaessa 
kierrätykseen

▪ Lämmönjakokeskuksen sekä huone- ja käyttövesilämpötilan 
optimointi

▪ Omistus ja vastuu lämmönjakokeskuksesta siirtyy 10 
vuodeksi Oulun Seudun Sähkölle

▪ Kaikki lämmönjakokeskuksen huollot kuuluvat Oulun Seudun 
Sähkölle. Huollamme ja tarkastamme laitteiston kunnon joka 
toinen vuosi lämmityskaudella. Saat tiedon sisällöstä ja 
tehdyistä toimenpiteistä

▪ Autamme ja pidämme lämmityksestäsi huolta. Jos jotain 
tapahtuu, huoltomiehemme tulee selvittämään asian 
paikan päälle. Korjaamme ja uusimme 
lämmönjakokeskuksen osat. 

2-piiriset lämmönjakokeskukset
(käyttövesi + lämmitys)

Nimi

Kiinteistön osoite

Puhelin

Sähköposti

Lisätietoja

Oulun Seudun Sähkö
Tunnus 5006928
00003 VASTAUSLÄHETYS

MeidänLämpö 
IISI -palvelutuote sisältää

MeidänLämpö IISI

Kyllä, olen kiinnostunut MeidänLämpö IISI -palvelusta

 

Kiinnostuitko? 
Skannaa QR-koodi ja täytä yhteydenottolomake
verkkosivuillamme tai täytä alla oleva lomake
ja lähetä se meille.

Vastaanottaja 
maksaa

postimaksun

3-piiriset lämmönjakokeskukset
(käyttövesi + 2 lämmityspiiriä)

MeidänLämpö IISI PLUS

56€/kk

69€/kk


