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Etupisteitä voi käyttää kodin kunnostukseen, sisustukseen tai tarvikkeisiin. Pisteitä on
lunastettava kerralla vähintään tuhat (1000) pistettä, paitsi astianpesukoneen asennus 500
pistettä. Kaikissa hankinnoissa asukkaita neuvoo palveluisännöitsijä,
puh. 0201 277 277, palvelukeskus@vts.fi.

1. Tarvikkeet omatoimisiin remontteihin
Remontti

Hinta

Sisältö

Koko asunnon seinien
pintaremontti

3000 pistettä

Tarvikkeet eteisen, keittiön,
olohuoneen ja makuuhuoneiden
seinien maalaukseen tai tapetointiin
alkuperäisen pinnan mukaan. Vain
VTS-kotien hyväksymät värit ja mallit.

Asuinhuoneen pintaremontti

1000 pistettä

Tarvikkeet yhden asuinhuoneen
seinien maalaukseen tai tapetointiin
alkuperäisen pinnan mukaan. Vain
VTS-kotien hyväksymät värit ja mallit.

Omatoimista remonttia varten pyydetään palvelukeskuksesta ostovaltuutus
yhteistyöliikkeeseen.
Ostovaltuutuksella asukas saa valita remonttitarvikkeet VTS-kotien rajaamasta
valikoimasta.
Remontin valmistumisesta on ilmoitettava palvelukeskukseen. Aluekorjausmies käy
tarkistamassa työn jäljen ja remonttitarkastus kirjataan. Asukkaan tulee huomioida, että
mikäli remontti on tehty huonosti tai materiaaleista joita VTS-kodit ei ole hyväksynyt, niin
korjauskustannukset laskutetaan asukkaalta voimassaolevan laskutushinnaston
mukaisesti hänen muuttaessaan pois.
Jos asukas palkkaa remonttimiehen, hän voi hyödyntää ns. kotitalousvähennyksen.
Lisätietoja kotitalousvähennyksestä löytyy Verohallinnon verkkosivuilta (www.vero.fi >
Henkilöasiakkaiden asiointipalvelut/Kotitalousvähennys).

2. VTS-kodeista tilatut remontit
Remontti

Hinta

Sisältö

Koko asunnon seinien
pintaremontti

5000 pistettä

Eteisen, keittiön, olohuoneen ja
makuuhuoneiden seinien maalaus
tai tapetointi alkuperäisen pinnan
mukaan. Sisältää työn ja tarvikkeet.

Asuinhuoneen pintaremontti

2000 pistettä

Yhden asuinhuoneen seinien
maalaus tai tapetointi alkuperäisen
pinnan mukaan. Sisältää työn ja
tarvikkeet.

Remonteissa käytetään VTS-kotien mallien mukaisia tapetteja. Mallit ovat asukkaiden
nähtävillä K-Rauta Nekala ja K-Rauta Lielahti ja Starkki Nekala ja Starkki Lielahti.
Yhteys palvelukeskukseen, joka tilaa työn ja tiedottaa asukasta remonttiaikataulusta.
Asukkaan tavaroiden siirtäminen tai suojaaminen ei sisälly pisteremonttiin.
Asukkaan tulee itse huolehtia tavaroidensa suojaamisesta ja siirtämisestä pois
remontin alta.

3. Asunnon sisustus ja kalustus
Sisustus, kalustus

Hinta

Sisältö

Yhden huoneen
sälekaihtimet sisältäen
asennuksen

1000 pistettä

Yhden huoneen vaalean väriset
sälekaihtimet; tarvikkeet ja työt

Tupakeittiö

1500 pistettä

Kaihtimia ei saa poistaa
muuttovaiheessa

Sälekaihtimien asennus tilataan palvelukeskuksesta.

Sisustus, kalustus

Hinta

Sisältö

Keittiön kaappeihin uudet
ovet

6000 pistettä

Uudet ovet ylä- ja alakaappeihin
ja etulevyt vetolaatikoihin VTSkotien sopimista malleista ja
väreistä. Asentamisen
edellytyksenä on kaapiston ehjä
runko

Suihkuseinä asennettuna
kylpyhuoneeseen.

3200 pistettä

Papillon 80 cm suora
suihkuseinä.

Suihkuseinä ja verhokisko
asennettuna
kylpyhuoneeseen.

4100 pistettä

Papillon 80 cm suihkuseinä sekä
120cm verhotanko väri hopea,
joka lyhennetään tarvittaessa.

Kaappien ovien vaihto ja suihkuseinät tilataan palvelukeskuksesta.
Yhteistyökumppanina on K-Rauta Nekala (Viinikankatu 38).
Asentaja tulee käymään asunnossa, esittelee vaihtoehdot ja ottaa mitat.
K-Rauta Nekalassa voi käydä tutustumassa vaihtoehtoihin.

4. Kodinkoneet
Astianpesukone Asko
Malli D8437IW
Huom.kone on asukkaan
omaisuutta!

7500 pistettä
Huolto ja korjaus omalla
kustannuksella.
Konetta ei voi jättää asuntoon
poismuutettaessa.

Mikroaaltouuni Logik

1400 pistettä

Electrolux
PowerForce Turbo
pölynimuri

3400 pistettä

Electrolux
UltraSilencerZen
pölynimuri ZUSALLER58

5000 pistettä

Astianpesukone,
vuotosuoja,toimitus,
asennus ja vanhan laitteen
poiskuljetus.

Tilataan Asukaspalvelukeskuksesta.

5. Asennuspalvelut
Asennuspalvelu

Asennushinta
euroissa

Asennuksen ”hinta” pisteillä

Astianpesukone

57 €

500 pistettä

Pyykinpesukone

57 €

1220 pistettä

Kuivausrumpu

45 €

1000 pistettä

Pesutorni (pesukone ja
kuivausrumpu)

85 €

1890 pistettä

Vanhan laitteen kuljetus
kierrätettäväksi (uuden
asennuksen yhteydessä)

12,50 €

250 pistettä

Lisätyöt

65 €/h

1440 pistettä

Asennustyöt suorittaa VTS-kotien sopimustoimittaja Hakonen Solutions Oy ja työ tilataan
palvelukeskukselta.

6. Pisteet Kotiin - Etuseteli
Palvelukeskuksesta tilattavalla etusetelillä asukas voi hankkia kodin tarvikkeita VTS-kotien
yhteistyöliikkeistä.
Pienin lunastettava pistemäärä on 1000 pistettä.
Etuseteli on käytettävä yhdellä ostokerralla, sillä se jää tositteeksi myyjälle.
Etuseteli on käytettävä kuukauden kuluessa tilaamisesta.
Pisteiden määrä

Etusetelin arvo

1000

45,05 €

1110

50 €

2220

100 €

3330

150 €

4440

200 €

11100

500 €

jne

Yhteistyö liikkeet näet kotisivulta kohdasta Asuminen->Pisteet kotiin.

