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TARGA.
THE TRUE ORIGINAL.

Esillä T25.1, T27.2, T30.1, 
T37 & T46

Tervetuloa osastollemme
VENE 19 BÅT messuille
8.-17.2.2019 Tuntuvia etuja Ifiltä

Jäsenseuramme jäsenenä sinut on vakuutettu If Vahinko-
vakuutusyhtiön tapaturmavakuutuksella, joka on voimassa 
veneilytoiminnassa. Siihen kuuluvat: vesillä veneily, veneen syys- 
ja kevätkunnostus sekä korjaus maissa. Lisäksi saat lisä-
alennuksen venevakuutuksesta, jos olet katsastanut veneesi 
SPV:n katsastusmääräysten mukaisesti 1-, 2- tai 3-luokkaan tai 

olet suorittanut SPV:n teoria- ja käy-
täntökurssit veneilyyn tai sinulla on 
Traficomin kansainvälinen huviveneen-
kuljettajankirja. Tutustu jäsenetuihisi: 
if.fi/spv.

Tunnethan etusi?
Suomen Purjehdus ja Veneilyn jäsenseuran jäsenenä nautit monista 
rahanarvoisista alennuksista ja eduista.

Finnlinesin laivamatkat jopa 
35 prosentin alennuksella
Finnlines tarjoaa seurojemme jäsenille 
alennusta matkustajaliikenteen laivamatkoista 
reiteillä Helsinki–Travemünde ja Naantali–
Långnäs–Kapellskär. Saat vähintään 20 
prosentin alennuksen Standard-hinnoista. 
Liittymällä Finnlinesin Star Club -kanta-
asiakkaaksi saat vielä 3 prosentin lisäedun 
tarjoushinnoista sekä etuja laivalla. 
Jäsenseurojen on myös mahdollista neuvotella 
matkaetu seuran järjestämiin kilpailuihin. 
Tutustu tarkemmin jäsenetuihin ja matkustus-
ajankohtiin osoitteessa finnlines.fi/spv.

Tutustu kaikkiin etuihin: spv.fi/jasenedut. 
Samaisesta osoitteesta löydät myös seurojen 
edut.

John Nurmisen säätiön kirjoja alennuksella 
John Nurmisen Säätiö tarjoaa seurojemme 
jäsenille kirjoja jäsenetuhintaan. Saat 
verkkokaupasta jnsshop.fi 20 prosentin 
alennuksen käyttämällä koodia, joka löytyy 
osoitteesta spv.fi/jasenedut.

Alennuksia karttakauppa.fi:ssä 
Saat 10–20 prosentin alennuksen 
Karttakeskuksen karttatuotteista. Katso 
tarjoukset: karttakauppa.fi/spv. 

Trossijäsenyys etuhintaan
Saat Trossin vuosimaksun 70 euron hintaan (normaalisti 80 
euroa). Etu sisältää jäsenen valitseman meri- tai järvipelas-
tusyhdistyksen jäsenmaksun. Trossi-palvelua voi hyödyntää, jos 
matkasi vesillä keskeytyy yllättäen. Tällöin saat hinauksen 
lähimpään satamaan, johon on saatavissa korjauspalveluja 
sekä tarvittaessa apua korjaajan 
ja veneen väliaikaisen säily-
tyspaikan hankkimisessa. 
Lisätietoa: trossi.fi

Mobiilijäsenkorttimme löytyy tuhansien jäsentemme 
puhelimesta. Onko sinulla jo se? Puhelimeen ladattavasta 
sovelluksesta löydät kätevästi kaikki SPV:n pysyvät jäsenedut, 
tarjoukset ja uusimmat uutiskirjeemme. Joko olet ladannut oman 
korttisi? Lue lisää: spv.fi/jasenedut

Maksuton laituripaikka Saanassa
Matkailukeskus Kuopion Saana tarjoaa seurojemme jäsenille 
ilmaisen laituripaikan ensimmäiseltä yöltä (sähkö 5 euroa/
vrk) kesällä 2020. Etuuden voi lunastaa esittämällä SPV:n 
mobiilijäsenkortin. Jäsenkorttia näyttämällä pääset myös 
Saanan kylpylään 
erikoishintaan 
12 euroa/hlö.




