
LÄMPÖPUMPUN RAHOITUS 
JOUSTAVASTI OSAMAKSULLA

• Rahoitus 2500 - 30.000 €
• Mitsubishi, Gree ja LG lämpöpumput
• 3 kk koroton ja kuluton kampanja
• Kampanja-aika 1.4 - 31.5.2021

LUOTON MYÖNTÄÄ OP YRITYSPANKKI OYJ
Rahoitus on kertaluotto. Rahoituksen alussa on kolmen kuukauden koroton ja kuluton maksuaika. Rahoituksen ensimmäinen 
maksuerä erääntyy kolmen kuukauden kuluttua ja se on koroton sekä kuluton. Korottoman ja kuluttoman jakson jälkeen rahoitus 
jatkuu normaaliehtojen mukaisesti. Rahoituksen todellinen vuosikorko 10 000 € luotolle on 8,28 %, kun luoton korko on OP-prime 
+ 6,95%, (7,20 % 02/21), perustamismaksu 0 € ja laskutuspalkkio 7 € kuukaudessa. Arvioitu luoton kokonaiskustannus on 12 947,20 €. 
Laskelma on tehty olettaen, että luotto on nostettu kokonaan, luoton korko sekä maksut ja palkkiot pysyvät samana koko luottoajan 
ja luotja luotto maksetaan takaisin 170 € minimilyhennyksin (1,7 % luoton määrästä) kuukauden välein, jolloin luottoaika on 79 kk. 
Luoton myöntää OP Yrityspankki Oyj, Gebhardinaukio 1, 00510 Helsinki.

Haluaisitko maksaa lämmityksestä vähemmän, mutta sinulla ei juuri ole kovin paljon rahaa 
lämmitysjärjestelmäsi uusimiseen?

SOG-rahoitus on tarkoitettu Mitsubishi, Gree ja LG lämpöpumpuille ja voit sen avulla toteuttaa 
energiansäästöhankkeesi helposti ja joustavasti. Laskemme kanssanne vuosittaisen energiankulutuksen 
pienenemisestä saatavan säästön ja mitoitamme investoinnin vaatiman rahoituksen. 
Pystyt hoitamaan lainan pienemmistä energialaskuista kertyvillä säästöillä.

Lämpöpumpun rahoitusta miettiessä kannattaa muistaa, että iLämpöpumpun rahoitusta miettiessä kannattaa muistaa, että investointi maksaa itsensä takaisin säästöjen 
muodossa. Vaikka lämpöpumppua varten olisi otettu lainaa, kuukausittaiset kulut eivät kohteesta riippuen 
välttämättä nouse lainkaan. Kun lämpöpumppu on maksettu, voit nauttia edullisesta energiasta.

SOG RAHOITUS PÄHKINÄNKUORESSA NYT 3 KK ILMAN KORKOJA JA KULUJA!
• Kampanja voimassa 1.4 - 31.5.2021
• Ensimmäinen lasku erääntyy vasta 3 kk kuluttua  
• Korottoman ja kuluttoman jakson jälkeen 
   rahoitus jatkuu normaaliehtojen mukaisesti

• Rahoitus 2500 - 30.000 €
• Korko OP -Prime + 6,95 %
• Laskutuspalkkio 7 €/kk
• Valitse sinulle sopiva kuukausilyhennys
• Kuukausi korotonta ja kulutonta maksuaikaa
• Voit saada 2 maksuvapaata kuukautta vuosittain
• • Voit maksaa koko luoton kerralla pois
• Rahoituksen korot ovat verovähennyskelpoisia
   asuntolainan tapaan

Eräpäivän siirto kampanja!
SOG RAHOITUS
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