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sopimuskumppania

Säästä jopa
1 500 €
uuden auton
ostosta

Saat
alennukset
helposti ja
ilmaiseksi
käyttöösi

Yhdessä saamme enemmän. Maatalousyrittäjänä ja metsänomistajana säästät
huomattavasti käyttäessäsi jäsenetujamme.
Tutustu kaikkiin etuihin: mtkhankinnat.fi

Yhdessä teemme maa- ja
metsätaloustuotannosta kannattavampaa
Yhdistimme maatalousyrittäjä- ja metsänomistajajäsentemme
ostovoiman ja neuvottelimme paremmat jäsenetusopimukset ja
edullisemmat hinnat jäsenillemme.
MTK:n ja mhy:n jäsenenä voit hyödyntää jo 26 eri sopimuskumppanin
etuja, helposti ja maksuttomasti. Saat etuja seuraavista tuoteryhmistä:
> Työkalut, koneet ja teollisuustuotteet
> Rakennustarvikkeet
> Varaosat ja tarvikkeet maa- ja metsätalouteen
> Henkilö- ja pakettiautot
> Renkaat, autotarvikkeet ja huollot
> Mönkijät ja moottorikelkat
> Työvaatteet ja suojavarusteet
> Sisustus- ja säilytystarvikkeet

MTK Hankinnat

MTK Hankinnat Oy on
MTK:n ja LRF Samköp
Ab:n omistama yhtiö, joka
neuvottelee maatalousyrittäjille
ja metsänomistajille paremmat
sopimukset ja edullisemmat
hinnat.
Metsänomistajat

Jäsenedut ovat kokonaan yhteistyökumppanien rahoittamat –
jäsenmaksuja ei käytetä liiketoimintaamme.

Käytä jäsenetuja jo tänään!
Löydät kaiken tarvitsemasi: mtkhankinnat.fi
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Alennusta koko Ahlsellin
laajasta tuotevalikoimasta
Ahlsell tarjoaa laajan valikoiman LVI-, sähkö-, rakennus-,
työkalu-, kone- ja kylmätoimialan tuotteita
ja palveluita sekä suojavarusteita ja
työvaatteita.
Alennus vaihtelee tuoteryhmittäin
ja voi olla jopa 70 %. Kirjaudu
verkkokauppaan ja näet omat hintasi.
Osta myymälästä tai verkkokaupasta. Yli 400 euron verkkokauppatilauksesta ei toimitusmaksua.
AVA A Y RIT YS TILI MTK Hankintojen sopimuksella alla olevassa osoitteessa. Jos sinulla on
jo ennestään tili, pyydä myymälähenkilökuntaa liittämään se MTK Hankintojen sopimukseen.
Henkilöjäsenet voivat tehdä ostoksia näyttämällä jäsenkorttia kassalla. mtkhankinnat.fi/ahlsell

Ainutlaatuiset
alennukset Onniselta
MTK- ja mhy-jäsenet saavat jäsenedut
Onnisen varastovalikoimasta. Alennus
vaihtelee tuoteryhmittäin.
Jäsenhinnat ovat voimassa vain
yrityksille, jotka ovat avanneet
Onniselle yritystilin.
Onnisen laajasta tuotevalikoimasta
löytyvät kaikki tarpeelliset LVI-, sähkö-,
kylmä-, energia-, teollisuus- ja infra-alan
tuotteet sekä asennustöissä tarpeelliset
työkalut, työvaatteet ja muut suojaimet.
AVA A Y RIT YS TILI MTK Hankintojen sopimuksella alla olevasta osoitteessa. Ilmoita
tilinavauksen yhteydessä Y-tunnuksesi ja MTK- tai mhy-jäsennumerosi. Saat automaattisesti
tunnuksen verkkokauppaan ja näet omat jäsenhintasi. mtkhankinnat.fi/onninen

Vuokraa koneet
jäsenhinnalla
Cramo ja Ramirent tarjoavat
kilpailukykyiset hinnat
koneiden vuokrauksesta.

V UOK R AKONEITA
JÄSENHINNALL A
Alennus vaihtelee
tuotteittain. Avaa tili, kirjaudu
verkkopalveluun ja näet
uudistetun jäsenhinnaston:
mtkhankinnat.fi/cramo

V UOK R AKONEITA
JÄSENHINNALL A
Kilpailukykyiset hinnat
koneiden vuokrauksesta.
Näytä jäsenkorttiasi
vuokrauksen yhteydessä.
mtkhankinnat.fi/ramirent
MTK Hankinnat
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Osta
fiksusti

Motonet PRO:lta

Motonet PRO on Motonetin
yritysmyyntipalvelu. MTK
Hankintojen sopimuksella saat
reilun alennuksen PRO Partner
-brändien tuotteista. Lisäksi
kerrytät vuosihyvitystä tuplana, jo
ensimmäisestä eurosta alkaen.
Valikoimastamme löydät tuotteet
rakentamiseen ja remontointiin,
pihaan ja puutarhaan,
kalastukseen ja metsästykseen,
vapaa-aikaan sekä autovaraosiin
ja varusteisiin. Käytössäsi on 35
tavaratalon palveluverkosto ja
verkkokauppa.

AVA A Y RIT YS TILI menemällä alla
olevaan osoitteeseen. Jos sinulla on
jo ennestään tili, pyydä henkilökuntaa
liittämään se MTK Hankintojen
sopimukseen.
mtkhankinnat.fi/motonetpro
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10 % alennus hyllynreunahinnoista
varasto-ostoista STARKilla
STARKin valikoimasta löydät tuotteet ja työvälineet kaikkeen raken
tamiseen, remontointiin ja sisustamiseen. Tutustu laajaan tarjontaamme
STARK.fi-verkkokaupassa, jossa tuotetarjonnan lisäksi on kattava
kuvaus palveluista ja asiakaslupauksista.
Jäsenetu ei koske kampanjatuotteita. STARK noudattaa puutavaran
myynnissä PEFC-standardeja.
AVA A yritys- tai käteismaksutili myymälässä. Näytä
myös MTK- tai mhy-jäsenkorttisi. Jos olet jo ennestään
STARKin tiliasiakas, pyydä myymälähenkilökuntaa
liittämään sinut MTK Hankintojen sopimukseen.
mtkhankinnat.fi/stark

Uusi
jäsenetu

Huomattava alennus
Krampin verkkokaupasta
Krampilta löydät tarvikkeet maatilan töihin sekä
varaosat maa- ja metsätalouskoneisiin. Avaa
yritystili, kirjaudu verkkokauppaan ja voit tehdä
ostoksia edullisilla jäsenhinnoilla. Tilaukset tehdään
asiakkaan valitseman jälleenmyyjän laskuttamana:
mtkhankinnat.fi/kramp

Saat lahjaksi
ruuvauskärkisarjan
(arvo 16,95 €, sis. alv)
ensimmäisen Krampin
verkkokauppaostoksen
yhteydessä MTK
Hankintojen sopimuksella
(toim.kulut lisätään,
voimassa 31.3.2021 asti).
Kaikkien 31.3.2021
mennessä tilin
avanneiden kesken
arvotaan CEMO Cube
Diesel tank 1500 l (arvo
3 350 €).

20 % alennusta Iskun listahinnoista
Isku suunnittelee, valmistaa ja myy huonekaluja, toimittaa
sisustusratkaisuja koteihin ja julkisiin tiloihin, kuten kouluihin,
toimistoihin ja terveydenhuoltoon, sekä tarjoaa näihin liittyviä
suunnittelu- ja kierrätyspalveluita. Iskun kalusteet valmistetaan
Suomessa, mutta toimitetaan ympäri maailman - 16 eri maahan.
Saat kaikista kodin tuotteista 20 % alennuksen Iskun myymälässä
tai verkkokaupassa. Lisäksi saat kampanjahinnoista 5 % lisäedun (ei
verkkokaupassa).
KERRO MY YJÄLLE OLEVASI MTK- TAI MHY-JÄSEN
ja näytä lisäksi jäsenkorttiasi myymälän kassalla tai anna
alennuskoodi verkkokaupassa: mtkhankinnat.fi/isku

18 % alennus
AJ Tuotteiden
valikoimasta
AJ Tuotteiden tuhansien tuotteiden
valikoimasta voit valita tarpeesi
mukaiset työvälineet ja kalusteet
kaikkiin työtiloihisi kuten varastoon,
toimistoon, pukuhuoneeseen ja
työpajaan. Toimitus on rahtivapaa yli
2000 € (ilman alv.) ostoksille.
OS TA V ERK KOK AU PAS TA: avaa yritystili
MTK Hankintojen sopimuksella. Tarkemmat
ohjeet: mtkhankinnat.fi/aj

10 % alennus
Clas Ohlsonilta
MTK- ja mhy-jäsenenä saat 10 % alennuksen
kaikista tuotteista myymälöissä ja
verkkokaupassa*. Näytä jäsenkorttiasi
kassalla tai anna koodi verkkokaupassa:
mtkhankinnat.fi/clasohlson
* Alennus edellyttää Club Clas
-jäsenyyttä. Alennusta ei voi yhdistää
muihin koodeihin eikä koko valikoimaa
koskeviin alennuksiin. Alennus ei
koske lahjakortteja.

MTK Hankinnat
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Osta uusi auto
jäsenhinnalla
Tee paremmat autokaupat MTK
Hankintojen sopimuksella. Voit saada
alennusta tai bonusta tai molemmat.
Valikoimasta löytyy sekä henkilö- että
pakettiautoja.
mtkhankinnat.fi/autot
Alennus: Joiltain merkeiltä saat
alennusta auton ostosta heti
jälleenmyyjältäsi. Pyydä tarjousta!
Bonuksen maksaa auton maahantuoja ja sitä haetaan MTK Hankintojen
kautta kolmen kuukauden kuluessa
auton luovutuksesta. Bonus sis. alv:n.
mtkhankinnat.fi/autobonus

Voit valita
10 automerkist

NIS SA N Saat 350 € bonuksen ostaessasi uuden Nissanin. Koskee myös kampanjahintaisia autoja. Auto rekisteröidään yrityksen nimiin. mtkhankinnat.fi/nissan

K IA Saat 3,8–9,5% alennuksen
ostaessasi uuden Kian. Lisäksi saat
200 € bonuksen. Alennetuista ja
kampanja-autoista ei saa alennusta,
mutta saa bonuksen.
mtkhankinnat.fi/kia

TOYOTA Saat 250 tai 500 €
hankintaedun mallista riippuen. Voit
käyttää sen Toyota-jälleenmyyjän
tuotteisiin ja/tai palveluihin. Auto
rekisteröidään yrityksen nimiin. Hae
hankintaetua: mtkhankinnat.fi/toyota

FIAT Saat 250–1500 € bonuksen
mallista riippuen ostaessasi uuden
Fiatin. mtkhankinnat.fi/fiat

DACIA Saat 300 € bonuksen
ostaessasi uuden normaalihintaisen
Dacian. mtkhankinnat.fi/dacia

REN AU LT Saat 300-500 € bonuksen
mallista riippuen ostaessasi uuden
Renaultin. Yhdistettävissä myös
julkisiin kampanjoihin, mutta ei
esittelyautoihin. mtkhankinnat.fi/renault

IS UZU Saat 300 € bonuksen ostaessasi
uuden Isuzun, koskee myös kampanjahintoja ja jo alennettejuja hintoja, mutta
ei esittelyautoja mtkhankinnat.fi/isuzu

S UZU K I Saat 300 € bonuksen
ostaessasi uuden normaalihintaisen
Suzukin. mtkhankinnat.fi/suzuki

J EEP Saat 750€ bonuksen
ostaessasi uuden normaalihintaisen
Jeepin. mtkhankinnat.fi/jeep

THERE’S ONLY ONE

MITS U BIS HI Saat 300–500 € bonuksen
mallista riippuen ostaessasi uuden
Mitsubishin. mtkhankinnat.fi/mitsubishi
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Bonus sisältää arvonlisäveron.

Uutta

Osta uusi mönkijä tai moottorikelkka - saat bonuksen
MTK Hankintojen sopimuksella saat bonuksen
jälkikäteen kun ostat uuden maastoajoneuvon tai
moottorikelkan. Koskee ajoneuvoja, jotka on ostettu
26.1.2021 tai sen jälkeen. Hae bonusta kolmen
kuukauden kuluessa ajoneuvon luovutuksesta:
mtkhankinnat.fi/autobonus.
BON US CA N-A MM A AS TOA JONEU VOS TA:
Bonus on 180 € mönkijästä ja 300 € SSVajoneuvosta mtkhankinnat.fi/can-am

150 € BONUS U U DEN
SK I-DOON OSTOSTA
Hae bonusta kolmen kuukauden kuluessa moottorikelkan luovutuksesta.
mtkhankinnat.fi/ski-doo

150 € BONUS U U DEN
LY NXIN OSTOSTA
Hae bonusta kolmen kuukauden kuluessa moottorikelkan luovutuksesta.
mtkhankinnat.fi/lynx

Näin haet autobonusta!

Uusi
sopimus

Bonusta haetaan MTK Hankinnoilta uuden
auton oston jälkeen. Kun maahantuoja
on hyväksynyt hakemuksen, maksamme
bonuksen rahana tilillesi. Bonus tulee
auton maahantuojalta. Nissanin ja Toyotan
jäsenetu edellyttää y-tunnusta ja saadaksesi
edun, auto on rekisteröitävä yrityksen nimiin.

AD-autokorjaamot
Nyt saat jäsenetuja myös
AD-autokorjaamoilta.
Katso tarkemmat ohjeet
nettisivuiltamme:
mtkhankinnat.fi/
ad-autokorjaamot

Hae bonusta kolmen kuukauden kuluessa auton
luovutuksesta: mtkhankinnat.fi/autobonus

Renkaat ajoneuvoihin ja
koneisiin alennuksella

RENK A AT R ASK AISIIN JA
K E V YISIIN AJONEU VOIHIN
Edulliset hinnat renkaista ja
rengaspalveluista (maatalous-,
metsä- ja maansiirtokoneet, kuormaautot sekä henkilö- ja pakettiautot).
Näytä jäsenkorttia saadaksesi edut.
mtkhankinnat.fi/euromaster

RENK A AT R ASK AISIIN
AJONEU VOIHIN JA AUTOIHIN
Näytä MTK- tai mhy-jäsenkorttiasi lähimmässä Vianorin
toimipisteessä saadaksesi
alennusta renkaista ja palveluista.
mtkhankinnat.fi/vianor
MTK Hankinnat
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Ajankohtaista
juuri nyt

UUSIA
SOPIMUKSIA
Kramp Oy
AD-Autokorjaamot
Can-Am
Lynx
Ski-Doo

Jäseniltä mahtava vastaanotto
MTK Hankintojen neuvottelemat jäsenedut ovat olleet
MTK- ja mhy-jäsenten käytössä nyt vuoden ajan. Monet
jäsenemme ovat jo löytäneetkin etumme ja hyötyneet niistä
omassa yritystoiminnassaan. Kokeile sinäkin!

HYVIÄ UUTISIA
Nyt saat bonusta myös
uuden mönkijän ja moottorikelkan ostosta.
Ks. sivu 7.

Huolehdi, että jäsentietosi ovat ajan tasalla. Maksamalla
jäsenmaksusi ovat jäsenedutkin ulottuvillasi.
Muista suosittu uutiskirjeemme, joka tavoittaa kaikki
MTK- ja mhy-jäsenet, joilla on sähköpostiosoite.
Uutiskirjeestä saat tiedon uusimmista sopimuksista ja
kampanjatarjouksista.
Kysy meiltä:
info@mtkhankinnat.fi
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Käytä jäsenetuja jo tänään.
Löydät kaiken tarvitsemasi täältä: mtkhankinnat.fi

