TUNNETHAN JÄSENETUSI?
Seurasi jäsenenä voit nauttia monista rahanarvoisista alennuksista ja eduista.
Tuntuvia etuja Ifiltä
Jäsenseuramme jäsenenä sinut on vakuutettu If Vakuutuksen tapaturmavakuutuksella,
joka on voimassa veneilytoiminnassa. Siihen kuuluvat: vesillä veneily, veneen syys- ja
kevätkunnostus sekä korjaus maissa. Lisäksi saat lisäalennuksen venevakuutuksesta, jos
olet katsastanut veneesi Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n katsastusmääräysten
mukaisesti 1 , 2 tai 3-luokkaan tai olet suorittanut SPV:n teoria- ja käytäntökurssit
veneilyyn tai sinulla on Traficomin kansainvälinen huviveneenkuljettajankirja. Tutustu
jäsenetuihisi: if.fi/spv
John Nurmisen säätiön tuotteet alennuksella
John Nurmisen Säätiön verkkokauppa tarjoaa seurojemme jäsenille tuotteita
jäsenetuhintaan. Saat verkkokaupasta johnnurmisensaatio.fi/kauppa 20 prosentin
alennuksen käyttämällä koodia, joka löytyy osoitteesta spv.fi/jasenedut.
Vesiliikenteen säädökset -kirja 20 %
Jäsenseuramme veneilijänä saat Vesiliikenteen säädökset -kirjan 20 prosentin etuhintaan.
Voit tilata kirjan Editan verkkokaupasta tai asiakaspalvelusta:
asiakaspalvelu.publishing@edita.fi. Ilmoita alennuskoodi SPV20 tilauksen yhteydessä
verkkokaupan ostoskorissa tai asiakaspalvelulle.
Trossijäsenyys etuhintaan
Saat Trossin vuosimaksun 78 euron hintaan (normaalisti 88 euroa). 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 säilytyspaikan hankkimisessa. Etu sisältää jäsenen valitseman
meri- tai järvipelastusyhdistyksen jäsenmaksun. Lue lisää osoitteesta trossi.fi.
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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 etuihin
ja matkustusajankohtiin osoitteessa finnlines.fi/spv.
Alennuksia majoituksesta ja kokous-palveluista Kämp Collection Hotelsista
Kämp Collection Hotels tarjoaa SPV:n jäsenille vapaa-ajan matkustukseen 20 prosentin
alennuksen aamiaisen sisältävästä päivän joustavasta hinnasta. Etu koskee yöpymisiä
seuraavissa hotelleissa: Hotel Kämp, Hotel St. George, Hotel Haven, Hotel Lilla Roberts,
Hotel Fabian, Hotel Klaus K, GLO Hotel Kluuvi, GLO Hotel Art, GLO Hotel Airport ja GLO
Hotel Sello.
Etu on henkilökohtainen eikä sitä voi yhdistää muihin etuihin tai alennuksiin. Kämp
Collection Hotels pidättää oikeuden rajoittaa edun saatavuutta.
Varaa etuhintainen huone varaustunnuksella PROSPV22 osoitteessa
kampcollectionhotels.com/.
SPV:n jäsenseurat saavat myös 15 prosentin alennuksen Kämp Collect Hotelsin
kokouspalveluista (kokouspakettien hinnoista, erillisistä kokoustilavuokrista sekä
kokouksien yhteyteen ennakkoon tilatuista ravintolapalveluista). Tutustu kokoustiloihin:
kampcollectionhotels.com/liiketoiminta/kokoustilat. Varmista sopimusedut mainitsemalla
varauksen yhteydessä ”SPV”. Edut ovat voimassa 31.1.2023 asti.
Edut kuuluvat kaikille Suomen Purjehdus ja Veneilyn jäsenseuran jäsenille. Tutustu
etuihin: spv.fi/jasenedut

