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• ATK-huolto
• Huonekalut

• Kodintarvikkeet
• Kierrätys

Avoinna
Ma - To 8 – 16
Pe 8 – 14

Löydät meidät Facebookista! Metsurintie 2, 42300 Jämsänkoski
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Kuljetukset

Noudamme sekä SER-romua ja kodin irtaimistoa.
Teemme muuttoja ja kuolinpesien tyhjennyksiä. Veloitamme 

työtunnit, matkat ja jätemaksut voimassa olevan hinnaston mukaan.

Hinnasto:
Tietokoneen uudelleen asennus ja 

tietojen talteenotto 50 €
Tietojen talteenotto rikkinäisestä 

koneesta asiakkaan omalle medialle 50 €
Työtuntiveloitus 35 € 
Kilometrikorvaus 1€ 

Nouto 35€ 
Kotiin kuljetus meiltä ostetulle tuotteelle 15€ 

Jätemaksu esim. 1 kolmen istuttava sohva n. 19€
(hinnat sisältävät alv 24 % )

ATK-huolto ja elektroniikkakierrätys
Kiertoon tullut atk-laite testataan, kiintolevyt tyhjennetään 
ohjelmallisesti sekä alustetaan ja testataan uudelleen käytettäväksi. 
Tietokoneet ovat huollettuja ja uudelleen asennettuja. Myytävänä on 
myös tulostimia, näyttöjä, verkkolaitteita sekä tietokoneen osia. 
Näitä osia voi kysellä myös iäkkäisiin koneisiin.

Asiakkaan tuodessa kierrätykseen ehjiä kodin viihdelaitteita tai muita 
pienkoneita, ne siirtyvät käyttötestauksen ja puhdistuksen jälkeen 
myyntiin edulliseen hintaan.

Suoritamme ohjelmisto- ja  laiteasennuksia asiakkaan tarvikkeista. 
Tarvittaessa teemme myös kotikäyntejä.

Huoltotyö on kotitalousvähennyskelpoista yksityisasiakkaalle.

Kuljetukset ja kuolinpesien 
tyhjennykset

Kauttamme asiakas voi tilata kuljetuksen, 
muuton tai kuolinpesien tyhjennyksen. 

Muutoissa ja kuljetuksissa on aina mukana 
vähintään 2 henkilöä, jolloin tuntiveloitus on 70 € 

+ matkakilometrit.  Kuolinpesien tyhjennykset 
sovitaan aina tapaus kerrallaan.

EkoCenter
Myymälän tarjonta painottuu huonekaluihin, atk-laitteisiin,   
komponentteihin, oheislaitteisiin ja tarvikkeisiin.
EkoCenteriltä löydät lisäksi kodin käyttö- ja sisutusesineitä.
Löydymme Facebookista, antikvariaatti.fi:stä ja tori.fi:stä.

Otamme vastaan kodin esineistöä, huonekaluja sekä 
sähköelektroniikkaa.
• Huonekalujen ja kodinesineistön tulee olla hyväkuntoista, ehjää 

ja siistiä.
• Sähköelektroniikka- sekä atk-laitteiden ei tarvitse olla ehjiä, sillä 

puramme rikkonaiset laitteet uudelleen raaka-aineena 
hyödynnettäväksi.

Nyt myös vastaanotamme kaikenlaisia kirjoja ja lehtiä. 
Kirjat, mitkä eivät mene luettavaksi lähetämme 

Ekovillalle ekovillan raaka-aineeksi.


