
                       

     Lappeenranta 6.2.2022 

KORONA-Antigeenipikatesti SARS-COV-2 (5 kpl pakkaus)            

(kuvassa Boson, toimituksessa saattaa olla myös toisen 

merkkinen täysin vastaava tuote) 

             Kotikäyttöön suunniteltu pikatesti koronalle ! 

Nenän etuosasta otettava vanupuikkonäyte. Tämä pikatesti on yksivaiheinen testi, joka perustuu 

immunokromatografiaan. Testi on suunniteltu nopeaan koronan antigeenin määritykseen. Testillä 

voidaan testata henkilö ensimmäisten seitsemän päivän kuluessa oireiden ilmaantumisesta. 

Tutustu pakkauksessa olevaan käyttöohjeeseen tarkoin.                                                            

Tuotteella vaatimustenmukaisuusvakuutus FI/SE/EN, CE-sertifikaatti, CE-merkitty. Nyt julkaistavat 

hinnat ALV 0%  31.12.2022 asti! 

Myyntiehdot klubeillemme 

Klubin ostohinta 12.50 € / 5 kpl pakkaus 

Mikäli klubi myy ei lionille niin myyntihinnaksi kannattaa asettaa 18,90 €/5kpl pkt 

Huomaa, että samalla tilauksella voit tilata myös kasvomaskeja seuraavasti: 

Klubin ostohinta  5 €/pkt/ sis. 50 kpl IIR maski (yksittäispakattu)  

Klubin ostohinta 5 €/pkt/ sis. 10 kpl FFP2 maski  

Molempien maskipakettien suositushinta esim. 10€/pkt (klubi päättää) 

Toimitusmaksu on 5.90 € / tilaus. Maksuehto 30 pv. Tuotteet ovat myyntivalmiina. 

 

KLUBIN TILAUKSEEN MERKITTÄVÄT TIEDOT: 

Klubin virallinen nimi, klubin Y-tunnus, tilaavan henkilön nimi ja puhelin, sähköposti, 

toimitusosoite ja laskutusosoite.  



esim. –tilaan antigeenipikatestejä (5 kpl/pkt) á 12.50 €/pkt                       10 pkt     

ja/tai                                                                                                                                                       

-tilaan yksittäispakattuja IIR maskeja (50kpl/ltk) ja/tai FFP2 (10kpl/ltk)                                             

à 5,00 €/ltk                                10 ltk 

Tilauksen lähetysosoite sähköpostilla: petri.saarenkangas@lakkapaa.com 
                    tekstiviestillä numeroon: 0400215435 
 
 
Suositushinnat  
Mikäli klubi haluaa katetta (lahjoitettavia varoja) edellä mainituista tuotteista voi 
klubi toimia seuraavasti: 
 
Klubien jäsenet maksavat oman maskitilauksensa esim. 10€/laatikko (klubi päättää) klubin 
tilille tai klubin itse sopimalla tavalla. 
 
Klubin jäsenet maksavat pikatestitilauksensa 18,90 €/ pkt (klubi päättää) samalla tavalla. 
 
Mikäli klubi päättää, että em. tuotteita tilataan vain omaan käyttöön eikä niillä kerätä varoja 
klubille niin klubi voi myydä tuotteet omalla ostohinnallaan jäsenilleen. 
 
Kuitenkin niin, että klubi voi maksaa kokonaistilauksen viimeistään 30 päivän sisällä siitä 
kun maskit on jäsenille luovutettu. Suositus on, että maksu kerätään etukäteen. 
 
Mikäli klubisi tukee tällä aktiviteetilla Lastenklinikoiden kummien työtä (SUOSITUS) niin 
saatu tuotto 5€ / maskilaatikko tai 6,90€ /pikatestilaatikko maksetaan eteenpäin 
seuraavasti: 
 
Lastenklinikoiden kummien tilinumero on: Nordea FI21 1573 3000 1058 81 
 
Piireihin A ja M kuulut klubit maksavat viitenumerolla 1113899 
 
Piireihin E, G ja F kuuluvat klubit maksavat viitenumerolla 1113912 
 
Piireihin O, I ja L kuuluvat klubit maksavat viitenumerolla 1113886 
 
Piireihin N, B ja C kuuluvat klubit maksavat viitenumerolla 1113909 
 
Piireihin D, K ja H kuuluvat klubit maksavat viitenumerolla 1113873 
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