
Kauppojen kotiinkuljetus 

 
       K-Market Puistokatu, Lohja 

 

040 842 6277 

Tilaukset klo 11-13.00 

Kuljetus 10 euroa 
  

       K-arket  
 
Tietolantie 1, 08700 Lohja 
Puh numero: 040 736 9294 ja sähköposti: anna.pietilainen@k-market.com.  
Tuotteiden keräilypalvelu ja tarvittaessa mahdollisuus kuljetukseen, hinta 5e tai neuvoteltavissa 
matkan pituuden mukaan kuljetukset päivittäin. 
Lisäksi ostot kerryttävät plussapisteitä mikäli asiakas ilmoittaa korttinsa numeron! 

 

 Eväs-Torppa 
 
Lounaiden kotiinkuljetukset lounaan hintaan 9,50€ Virkkalan alueen yli 70 vuotiaille 
Kuljetukset tuodaan ja kuljetuksen hoitaa Baptistiseurakunta. 
Kuljetus on veloituksetta, koska kuljetukset suoritetaan Diakonityönä. klo 12-14 välillä 
Kirjaston kahvilasta kotiin kuljetettuna pullia ym. leivonnaisia, alle 5 km keskustasta ei 
kuljetusmaksua. 
 

 M-Market Paloniemi 

Paloniementie 6, Lohja puh: 050 51517998 (myymälä) 
Kauppakassitilaus p. 050 4727 800 
Kuljettavat perjantaisin, kiinteä hinta 7,90€ 
Ilmainen kuljetus jos ostokset yli 80€ 
Käteinen tai kortti 
Kuljetus koko Lohjan alueella 
 

 K-Market Landen 

Kauppakuja 1, Nummi-Pusula puh: 019 3112210 

Kuljettavat tiistaisin ja torstaisin klo 12-15, kiinteä hinta 8,90€ 

Toimitukset n. 15km säteellä 

Kerää ja nouda- palvelu MA-PE: tilaa ostokset valmiiksi verkossa ja nouda kaupalta 

klo 11-13 tai klo 17-18. Plussa-kortilla 4,90€, muutoin 6,90€. 

Vaatii palveluun rekisteröitymisen ja kirjautumisen 

Tilaukset tehdään internetin kautta www.k-ruoka.fi/kauppa 
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 K-Supermarket Vihti 

Kirjavantie 2, Vihti puh: 010 2866140 

Kuljettavat joka päivä, kiinteä hinta 9,50€ 

Ilmainen kuljetus jos ostokset yli 150€ 

Vaatii palveluun rekisteröitymisen ja kirjautumisen 

Tilaukset tehdään internetin kautta www.k-ruoka.fi/kauppa 

 

 K-Supermarket Nummela 

Keskikuja 3, Nummela puh: 020 7888150 

Kuljettavat joka päivä, kiinteä hinta 9,95€ 

Vaatii palveluun rekisteröitymisen ja kirjautumisen 

Tilaukset tehdään internetin kautta www.k-ruoka.fi/kauppa 

 

 SIILO- CAFE & CATERING 

Mäntynummentie 1, 08500 Lohja 

Tilaus: p. 044 2316773 

Toimittaa kotiin aterioita hintaan 6 e/ ateria. Halutessa saa ateriaan mukaan 

salaatin, leivän ym. lisukkeet. 

Kuljetusmaksu 3- 10 euroa riippuen etäisyydestä.  

 

 MENUMAT OY 

Toimittaa kotiin aterioita, jotka voi itse lämmittää tai pakastaa itse 

Soitetaan asiakkaalle ja jätetään oven taakse 

voi tilata myös perustarvikkeita juomia, keksejä, talous- ja hygieniatarvikkeita 

Valikoimaan voi tutustua verkkokaupassa myös https://verkkokauppa.menumat.fi 

Yhteystiedot: 020 7961550 tai asiakaspalvelu@menumat.fi 

tilaus: 020 796 1550, s-posti asiakaspalvelu@menumat.fi ( avoinna 8- 16 ) 

 

 KOTIKAUNIALA 

Toiminta keskittyy korona uhkan aikana kauppa-palveluun 

tilaus: p 044 4880815 

Lisätietoja www.kauniala.fi/kotikauniala  

alv 0 % ajantasainen hinta tarkistettava palveluntuottajalta 
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