
Tyylikäs Jukkatalo, 
upea asuinympäristö

Täydellinen koti, 
hintaa myöten!

Tule asumaan Utajärvelle, maaseudun rauhaan. 
Meillä elämä on kiireetöntä ja peruspalvelut
 pelaavat. Luontoliikunnan reitistöt kulkevat

unelmiesi kodin vierestä, ja omalla
 tontillakin on tilaa elämiseen.

Talo&tontti 179500

OPTIMA 101-11

Asumaan
Utajärvelle

Tervetuloa asumaan ja viihtymään kauniiseen
ja vauraaseen Utajärven kuntaan.

Teemme muuttamisen helpoksi: 
 valitsemallesi tontille nousee  

haluamasi Jukkatalo! Jukkatalo 
 on tuttu ja luotettava talotoimittaja, 
joka tuntee suomalaisten asumis- 

tarpeet. Hintaan sisältyy kaikki 
- tontti, kunnallistekniikka sekä 

valmiiksi rakennettu talo 
 ja piha, koko koti.

Etäisyyksiä
Oulu 50 km
Rovaniemi 270km
Jyväskylä 270 km
Helsinki 610 km

Utajärvi

Tutustu Jukkatalon mallistoon ja löydä oman
alueesi edustaja osoitteessa www.jukkatalo.fi

info@jukkatalo.fi

Tukista taloksi vastuullisesti rakentaen
Jukkatalo on osa suurta suomalaista puualan konsernia PRT-Forest 
Oy:tä, joka takaa korkealaatuiset raaka-aineet ja ajantasaisen 
ammattitaidon rakentamiseen. Konserniin kuuluvat mm. puunjalos-
tusyritys PRT Wood Oy, ikkunoita valmistava Piklas Oy, kiintokalustei-
ta valmistava Mellano Oy sekä hirsitaloistaan tuttu Kontiotuote Oy. 

Paketti sisältää kalusteisiin asennettavan uunin ja induktiotason, teräsrakenteisen 
XL-sarjan astianpesukoneen ja uusimman malliston NoFrost-kylmälaitteet.

Kun teet kaupat 8.10. mennessä, saat
Upo-kodinkonepaketin 31.12.2015 mennessä
toimitettaviin talopaketteihin

PYYDÄ
TARJOUS

– voita peräkärry tai 
Philips 55” UHD TV!

1.9.-7.10. välisenä aikana arvomme tarjouspyynnön 
jättäneiden kesken rakentajan peräkärryn tai upean 

Philipsin 55" UHD television JOKA VIIKKO. Peräkärry 
tekee muuton uuteen kotiin helpoksi. Oman kodin 

sohvalta uusi jättitelevisio näyttää erityisen hyvältä. 
Kumman sinä valitsisit?

Tee kaupat ja hyödynnä
huippuedut!

Jukkatalon
tarjouslaskentaviikot!

NYT JUKKATALON OSTAJALLE HUIPPUEDUT
1.9.–7.10.2014

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty - ja jos niin haluat, me Jukkatalolla rakennamme kotisi muuttovalmiiksi.
Nyt on aika aloittaa, sillä Jukkatalon tarjouslaskentaviikot sisältävät rahanarvoisia etuja.

200920122014



Tutustu Jukkatalon mallistoon ja löydä oman
alueesi edustaja osoitteessa www.jukkatalo.fi

info@jukkatalo.fi

Tukista taloksi vastuullisesti rakentaen
Jukkatalo on osa suurta suomalaista puualan konsernia PRT-Forest 
Oy:tä, joka takaa korkealaatuiset raaka-aineet ja ajantasaisen 
ammattitaidon rakentamiseen. Konserniin kuuluvat mm. puunjalos-
tusyritys PRT Wood Oy, ikkunoita valmistava Piklas Oy, kiintokalustei-
ta valmistava Mellano Oy sekä hirsitaloistaan tuttu Kontiotuote Oy. 

Paketti sisältää kalusteisiin asennettavan uunin ja induktiotason, teräsrakenteisen 
XL-sarjan astianpesukoneen ja uusimman malliston NoFrost-kylmälaitteet.

Kun teet kaupat 8.10. mennessä, saat
Upo-kodinkonepaketin 31.12.2015 mennessä
toimitettaviin talopaketteihin

PYYDÄ
TARJOUS

– voita peräkärry tai 
Philips 55” UHD TV!

1.9.-7.10. välisenä aikana arvomme tarjouspyynnön 
jättäneiden kesken rakentajan peräkärryn tai upean 

Philipsin 55" UHD television JOKA VIIKKO. Peräkärry 
tekee muuton uuteen kotiin helpoksi. Oman kodin 

sohvalta uusi jättitelevisio näyttää erityisen hyvältä. 
Kumman sinä valitsisit?

Tee kaupat ja hyödynnä
huippuedut!

Jukkatalon
tarjouslaskentaviikot!

NYT JUKKATALON OSTAJALLE HUIPPUEDUT
1.9.–7.10.2014

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty - ja jos niin haluat, me Jukkatalolla rakennamme kotisi muuttovalmiiksi.
Nyt on aika aloittaa, sillä Jukkatalon tarjouslaskentaviikot sisältävät rahanarvoisia etuja.

200920122014

Muuton jälkeen voitkin 
keskittyä grillaamaan 

joesta saamaasi
haukea ja nauttimaan 

laadukkaasta elämästä. 

Utajärvi ja Jukkatalo 
toivottavat sinut 

tervetulleeksi kotiin! 

...tai surffaamaan netissä kotiin saatavalla 100 megan valokuidulla.

Rantatontti 20986 €

Talo 136164 € Vesi-, sähkö-,
ja viemäröinti 5500 €

Rakennuslupa 500 €

Maaperätutkimus 650 €

Maatyöt 15700 €

Hintaerittely

Asumaan
Utajärvelle

Tervetuloa asumaan ja viihtymään kauniiseen
ja vauraaseen Utajärven kuntaan.


