LPO on osuuskunta aivan kuten KitöVAL
joten jäsenyys LPO:ssa kannattaa
•

•

•

Sulo Koti-palvelun voi tilata joko jäsenedulla tai ilman jäsenetuja.
Jäsenetu edellyttää jäsenyyttä Puhelinosuuskunta LPO:ssa.
Osuuden hinta tällä hetkellä n. 350-400 € (osuuden osto ja
jäsenyyden hakeminen kuvattu myöhemmin).
Jäsenetu on:
•

•

Ø

kertamaksussa -310 € (normaalihinta 310 € jota jäseniltä ei peritä) ja
kuukausimaksussa -20 % (nykyhinnaston mukaan 9,96 – 15,98
€/kuukausi).

Valitse seuraavista ohjeista jompikumpi:
A.

B.

Sulo Koti-palvelun tilaaminen jos et halua liittyä LPO:n jäseneksi, etkä
hyödyntää jäsenteuja.
Sulo Koti-palvelun tilaaminen jos haluat liittyä LPO:n jäseneksi ja
hyödyntää jäsenedut.

A. Sulo Koti-palvelun tilaaminen jos
et halua liittyä LPO:n jäseneksi.
Tilaa Sulo Koti-palvelu jommallakummalla seuraavista
tavoista:

1.

Täytä ja allekirjoita oheinen tilauslomake ”A. Ei LPO:n jäseneksi
liittyvän kuitupalvelutilaus” ja lähetä se LPOnetille postitse,
skannattuna PDF:nä sähköpostilla, tai tuo se myymäläämme Porvoossa,

a)

b)

•

Muista perehtyä Sulo Koti-palvelun yleisiin sopimusehtoihin, erityisehtoihin,
palvelukuvaukseen sekä hinnastoon LPOnetin www-sivuilla.

•

Huomioi, että kaikki lomakkeen kohdat tulee olla täytetty (tieto, rasti, tai valinta).

Mene myymäläämme Porvoossa tai Loviisassa tekemään tilaus
asiakaspalvelijamme kanssa.

B. Sulo Koti-palvelun tilaaminen jos
haluat liittyä LPO:n jäseneksi. (1/2)
1) Tilaa Sulo Koti-palvelu jommallakummalla seuraavista
tavoista:
a) Täytä ja allekirjoita oheinen tilauslomake ”B. LPO:n jäseneksi
liittyvän kuitupalvelutilaus” ja lähetä se LPOnetille postitse,
skannattuna PDF:nä sähköpostilla, tai tuo se myymäläämme Porvoossa,
–

Muista perehtyä Sulo Koti-palvelun yleisiin sopimusehtoihin, erityisehtoihin,
palvelukuvaukseen sekä hinnastoon LPOnetin www-sivuilla.

–

Huomioi, että kaikki lomakkeen kohdat tulee olla täytetty (tieto, rasti, tai valinta).

b) Mene myymäläämme Porvoossa tai Loviisassa tekemään tilaus
asiakaspalvelijamme kanssa.

B. Sulo Koti-palvelun tilaaminen jos
haluat liittyä LPO:n jäseneksi. (2/2)
2) Osta LPO:n osuus ja hae jäsenyyttä joka hoituu seuraavasti:
Mene myymäläämme Porvoossa tai Loviisassa jossa voit ostaa
välitysmyynnissä olevia osuuksia. Osuuden hankinta etenee seuraavasti:
1.

Myymälässä tehdään osuuden ostosta kauppakirja.

2.

Kauppakirjan allekirjoituksen jälkeen maksa kauppasumma osuuden myyjän tilille.
Maksun jälkeen mene verovirastoon tekemään kaupasta varainsiirtoveroilmoitus (ota mukaan kauppakirja ja
maksukuitti).

3.

Lopuksi tee jäsenhakemus joko myymälässä tai postitse (tarkemmat ohjeet saa myymälästä).

4.

Osuus on ostettava ja jäsenyyttä haettava ennen Sulo Kotikuitupalvelun toimitusta jotta jäsenedut olisivat voimassa.

•)

•

Muussa tapauksessa liittymismaksu ja palvelumaksut veloitetaan ei-jäsenen hinnaston
mukaisesti.

LPO:n yhteystiedot
•

Asiakaspalvelupisteet:
•

•

Porvoo: Lundinkatu 10, 06100 Porvoo.
•

Auki ark. 9-17.

•

Myymälä on suljettu muuton vuoksi 27.-30.10.

•

2.11. alkaen uusi osoite on Mannerheiminkatu 16.

Loviisa: Kuningattarenkatu 18, 07900 Loviisa.
•

•

Sähköposti:
•

•

Auki ark. 9-17 ja la 9-13.

asiakaspalvelu@lponet.fi

Puhelin:
•

(019) 534 000

Fax:
(019) 534 0021

