
Järjestökorttisi on myös 
St1 käteisalennuskortti!
KÄTEISALENNUSKORTILLA SAAT SAMAN TIEN ALENNUSTA 
POLTTONESTEESTÄ kaikilta St1- ja Shell-asemilta. Alennus ei koske 
Shell express-asemia. Omakotiliiton järjestökortin kääntöpuolella 
oleva magneettiraita toimii automaattisesti St1 Käteisalennuskorttina. 
Polttonestealennuksen lisäksi saat käteisalennuskortilla vaihtuvia 
tarjouksia HelmiSimpukka-ravintoloissa. Käytä järjestökorttiasi yli 400 
asemalla ympäri Suomea tankkauksen tai oston yhteydessä. saat edut 
käyttöösi heti!

REKISTERÖIMÄLLÄ JÄRJESTÖKORTTISI luot itsellesi asiakastilin, jonka 
kautta voit hallinnoida käteisalennuskorttisi tietoja. Rekisteröityneenä 
Käteisalennuskortti-asiakkaana kuulet ennakkoon lähiasemiesi 
kampanjapäivistä, jolloin tarjolla on edullisen polttoaineen lisäksi muita 
rahanarvoisia etuja. Rekisteröi siis Omakotiliiton järjestökorttisi osoit-
teessa st1.fi  kohdasta ”Rekisteröi jäsenkorttisi”

SAAT ALENNUSTA HETI MYÖS LÄMMITYSÖLJYTILAUKSISTA, kun 
maksat tilauksen yhdessä erässä. Syötä Omakotiliiton alennuskoodi 
nettitilauksen yhteydessä tai mainitse järjestökortista puhelimessa, niin 
saat alennusta heti. Tilaa lämmitysöljyä helposti st1.fi  tai 0800 166 266. 

ASIAKASPALVELUMME auttaa mielellään kaikissa käteisalennus- ja 
järjestökortteihin liittyvissä kysymyksissä. Voit olla yhteydessä meihin 
joko puhelimitse 0800-131 031 tai sähköpostilla asiakaspalvelu@st1.fi  

Kevätmessut
7.–10.4.2016

Omakotiliitto

JÄSENKORTTI / MEDLEMSKORT 
2018

Suomen Omakotiliitto ry     www.omakotiliitto.fi     p. 09 680 3710

Someron Omakotiyhdistys

Asukas Olli
Jäsenro 8135262

Järjestökorttisi = St1 Käteiskorttisi
Lataa maksuton St1 Way -sovellus ja saat 
edut ja tarjoukset puhelimeesi.



Tarjoamme nyt 
Omakotiliiton jäsenille 
entistäkin paremmat 
edut!
KAMPANJA-AIKANA (1.10.2018 - 31.3.2019) TARJOAMME ENTISTÄKIN 
SUUREMMAN ALENNUKSEN lämmitysöljytilauksista Omakotiliiton 
jäsenille. Monipuolisten lämmitysratkaisujemme ansiosta voit säästää 
energiaa, rahaa ja ympäristöä. Laadukkaaseen lämmitysöljyvaliko-
imaamme kuuluu muun muassa tehokas St1 Teho Opti Premium 
-lämmitysöljy sekä ympäristöystävällinen St1 Bio Opti Premium.

OLETHAN TEHNYT JO ST1 AUTOMAATTISOPIMUKSEN? Maksuton 
St1 automaattisopimus tekee lämmityksestäsi huoletonta, kun 
lämmitysöljyä toimitetaan automaattisesti tarpeen mukaan. Anna 
siis meidän huolehtia, että sinulla on aina lämmitysöljyä ja keskity itse 
olennaiseen. Tee sopimus heti netissä st1.fi/tee-oljylammityksen- 
automaattisopimus tai soita 0800 166 266. Muista mainita alen-
nuskoodisi tilauksen yhteydessä!

ME ST1: LLÄ HALUAMME, ETTÄ MEITÄ ON HELPPO LÄHESTYÄ. Asian-
tunteva myynti- ja asiakaspalvelumme auttaa sinua henkilökohtaisesti 
kaikissa lämmitysöljyyn liittyvissä kysymyksissä. Lämmitysöljyn myyn-
tipalvelun tavoitat numerosta 0800 166 266.

Järjestökorttisi = St1 Käteiskorttisi
Lataa maksuton St1 Way -sovellus ja saat  
edut ja tarjoukset puhelimeesi.

Alennuskoodisi lämmitysöljyn tilaukseen:

OKT
ONHAN LÄMMITYSÖLJYSÄILIÖSSÄSI NOKKAVIPULIITIN?

Vanhat sakaraliittimet tulee turvallisuuden takia olla vaihdettuna 
nykysäädösten mukaiseen nokkavipuliittimeen, niin sanottuun 
Camlock-liittimeen. Nokkavipuliittimet eivät ole alttiita tärinälle, 
jota säiliötä täytettäessä aiheutuu. Lämmitysöljyn kuljettajat on 
ohjeistettu niin, ettei sakaraliittimillä varustettuihin kohteisiin 
enää toimiteta öljyä 1.7.2018 jälkeen.


