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VertoPro tekee vesilaskutuksesta vaivatonta 
ja kustannustehokasta, sillä huolehdimme 
puolestasi kaikesta.

Palveluun siirtymisen ansiosta voit jättää mit-
tarien luennan, järjestelmän ylläpidon, lait-
teiston huollon, asiakaspalvelun, laskutuk-
sen, maksuvalvonnan sekä perinnän meille. 
Näin säästät aikaa ja voit keskittyä omaan 
ydinliiketoimintaasi.

Kiinteiden vesimaksujen poistaminen paran-
taa vuokrien kilpailukykyä kulutuksen mu-
kaisen laskutuksen nostaessa vuokratuottoa.

Omaan vedenkulutukseen on helppo tehdä 
muutos, kun menekin näkee reaaliaikaises-
ti. Vedensäästö on tuottava ympäristöteko, 
koska pienemmän vesilaskun lisäksi myös 
rakennuksen energiakulut pienenevät kym-
menesosalla.

Kulutuksen mukainen laskutus vähentää 
Verto-kotien vedenkulutusta kolmanneksella.

MITTAUS
Reaaliaikaisen kulutuslukeman 
ansiosta voimme kertoa tarkan 
kulutuslukeman muuton yh-
teydessä, pääsemme nopeasti 
käsiksi mahdolliseen vuotopaik-
kaan ja löydämme syyn poikke-
uksellisen suureen vesilaskuun. 
Reaaliaikainen kulutuslukema 
myös auttaa asukasta säätele-
mään omaa vedenkulutustaan.

HUOLTO
Verto-vedenmittausjärjestelmä 
ilmoittaa viallisista vesimittareis-
ta automaattisesti. Sen ansiosta 
pystymme huoltamaan laitteistoa 
lähes reaaliaikaisesti ja varmista-
maan, että kulutuslukema on aina 
täysin luotettava.

YLLÄPITO
Vastaamme siitä, että Verto-ve-
denmittausjärjestelmä on aina 
ajan tasalla ja toimintakunnossa. 
Älyteknologiamme on kotimaista 
ja teemme myös kaiken kehitys-
työn Suomessa.

ASIAKASPALVELU
Asiakaspalvelumme auttaa asuk-
kaita viisaassa vedenkäytössä ja 
selvittää vastaukset taloyhtiön 
pulmiin. Olemme Suomen johtava 
vedenkulutustiedon asiantuntija 
ja asiakkaamme ovat tutkitusti* 
tyytyväisiä.

LASKUTUS
Reaaliaikainen kulutuksen seu-
ranta mahdollistaa taloyhtiön 
asukkaiden laskuttamisen todel-
lisen kulutuksen mukaan. Vesilas-
kun loppusumma on siis asukkaan 
omissa käsissä. Pienempi vesilasku 
näkyy myös pienentyneenä ener-
gialaskuna. 

MAKSUVALVONTA 
JA PERINTÄ
VertoPro-asiakkuus takaa, että 
taloyhtiön vesilaskutuksen mak-
suvalvonta ja perintä ovat ammat-
tilaisten käsissä. Voit siis olla var-
ma siitä, että jokainen taloyhtiön 
asukas maksaa oman osuutensa 
oikeudenmukaisesti.

Vedenkulutuksen 
mittauksessa on älyäVertoPro

UUDET KOHTEET: 6,49 € / asunto / kk + alkuinvestointi* (alv 0 %)
VERTO-KOHTEET: 3,99 € / asunto / kk + alkuinvestointi* (alv 0 %) 
*Alkuinvestointi määräytyy asiakaskohtaisesti. Asennus erillisellä sopimuksella, laitteet sisältyvät palveluun.

*Tampereen ammattikorkeakoulun 
tradenomiopiskelijat vuonna 2017



LIITY 
SATOJEN- 
TUHANSIEN 
TYYTYVÄISTEN 
ASIAKKAIDEN 
JOUKKOON. 

Suomen 
markkinajohtaja 

Liikevaihto 

Henkilöstö 

Suomen  johtava vedenkulutustiedon asiantuntija

Myyntikonttori Lahti 
Svinhufvudinkatu 23 A 15110 Lahti 
p. 010 734 0755

Myyntikonttori Lohja 
Kauppakatu 5-9 08100 Lohja 
p. 010 734 0818 

Myyntikonttori Oulu 
Kiilakiventie 1 90250 Oulu 
p. 010 734 0765

Myyntikonttori Tampere 
Rautatienkatu 21 B, 5. krs 33100 Tampere 
p. 010 734 0783 

Myyntikonttori Turku 
Unioninkatu 24 20810 Turku 
p. 010 734 0768

Vercon Oy 
Hopunkatu 11 
38200 Sastamala 
p. 010 734 0700 
verto@verto.fi  •  verto.fi

Ota yhteyttä – kerromme mielellämme lisää! 
p. 010 734 0700  •  verto@verto.fi  •  verto.fi

15
65%
6 500 000 €

Great Place 
to Work   -sertifiointi ®


