
VAIHTOSUODATINTEN TILAUSLOMAKE

Näin tilaat: 
1) Valitse venttiilityyppi ja siihen sopiva suodatin 
2) Ilmoita tarvitsemasi tilausmäärä  
3) Täytä tilaajatiedot ja lähetä tilaus myynti@scancerco.fi  
 
Kiitos tilauksesta!

Venttiilityyppi Suodatintyyppi
Hinta €
alv.24%

Tilausmäärä
kpl

VS 20 karkeasuodatin 2,37

VS 20 allergeenisuodatin 4,44    

VS 30 / DUO 30 / PYSTY 30 karkeasuodatin 3,05    

VS 30 / DUO 30 / PYSTY 30 allergeenisuodatin 4,97    

VS 40 / DUO 40 / PYSTY 40 karkeasuodatin 3,70   

VS 40 / DUO 40 / PYSTY 40 allergeenisuodatin 5,32    

VS 50 / DUO 50 / PYSTY 50  karkeasuodatin 4,41    

VS 50 / DUO 50 / PYSTY 50 allergeenisuodatin 5,75    

VS 60 / DUO 60 / PYSTY 60 karkeasuodatin 5,06    

VS 60 / DUO 60 / PYSTY 60 allergeenisuodatin 6,22    

Junior 10 karkeasuodatin 2,39    

Junior 10 allergeenisuodatin 4,97    

Junior 12 karkeasuodatin 3,06    

Junior 12 allergeenisuodatin 5,32    

Junior 14 karkeasuodatin 3,76    

Junior 14 allergeenisuodatin 5,75    

Junior 16 karkeasuodatin 4,44    

Junior 16 allergeenisuodatin 5,75    

Junior 20 karkeasuodatin 5,11    

Junior 20 allergeenisuodatin 6,22    

Thermovent 130/170/200 F7-hienosuodatin 11,86    

Thermovent 130/170/200 allergeenisuodatin 7,44    

Thermovent S allergeenisuodatin 4,54    

ThermoPlus 40 karkeasuodatin/karmi 3,78    

ThermoPlus 40 allergeenisuodatin/venttiili 4,74    

ThermoPlus 60 karkeasuodatin/karmi 5,11    

ThermoPlus 60 allergeenisuodatin/venttiili 5,58

ThermoMax 40 karkeasuodatin/karmi 3,78    

ThermoMax 40 allergeenisuodatin/venttiili 5,06    

ThermoMax 60 karkeasuodatin/karmi 5,11    

ThermoMax 60 allergeenisuodatin/venttiili 5,91    

Seinäventtiili G3-kuitusuodatin 3,89    



TILAAJATIEDOT

Asiakastyyppi  kuluttaja-asiakas (henkilötunnus)

 yritysasiakas   (Y-tunnus: yritys, taloyhtiö jne.)

 tilaan ensimmäistä kertaa

Tilaustyyppi  kertatilaus

 kestotilaus

Kestotilauksen toimitustiedot (täytä vain, mikäli tilaat kestotilauksena)

Kevään suositus toimitusajaksi on helmikuun alku ennen siitepölykauden käynnistymistä ja  
suositusaika syyskauteen on kesäkuu ennen pujon ja heinien loppukesän kukintaa.

 1 krt vuodessa  helmikuun alussa

 kesäkuun alussa

 muulloin:

 2 krt vuodessa (valitse 2 vaihtoehdoista)  helmikuun alussa

 kesäkuun alussa

 muulloin:

 muulloin:

Tilaajan nimi

Y-tunnus (jos yritys)

Asiakasnumero (jos tiedossa)

Toimitusosoite

Lähiosoite, postinumero ja postitoimipaikka

Laskutusosoite (ellei sama kuin toimitusosoite)

Puhelinnumero

Sähköposti

Maksutapa Yksityisasiakas:  
 postiennakko
 maksu noudettaessa tilaus Scancercon palvelupisteestä

Yritysasiakas: 
 lasku

Viesti

Kertatilauksen sijaan sittenkin kestotilaus?

Tilattessa suodattimia kestotilauksena, tilaus toimitetaan automaattisesti toimitusaikavalinnan mukaisesti joko kerran 
tai kaksi vuodessa.

Kestona tilaamalla välttyy sekä vaihtosuodattimien metsästämiseltä vähittäiskaupoista että suodattimien tilaamisen ja 
vaihtamisen unohtamiselta. Samalla tulee säännöllisesti huolehdittua puhtaasta sisäilmasta ja asumisterveydestä.
Kestotilauksen voi lopettaa milloin tahansa lähettämällä sähköpostitse vapaamuotoinen peruutusilmoitus osoitteeseen 
myynti@scancerco.fi tai soittamalla asiakaspalveluumme 040 1625 227.
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