
VISST KÄNNER DU TILL  
VÅRA MEDLEMSFÖRMÅNER?
Betydande fördelar från If 
Som medlem i vår förening är du försäkrad med If Försäkrings olycksfallsförsäkring.  Den 
är giltig för båtsport som inkluderar: båtliv tills havs, höst- och vårrenovering av båten och 
reparation på land. Dessutom får du en extra rabatt på  båtförsäkringen om du inspekterar 
din båt i kategori 1, 2  eller 3 i enlighet med SBF:s in spektionsregler eller om du genomfört 
SBF:s teori- och praktikkurser för båtförande eller om du har Traficoms internationella 
körkort för fritidsbåtar. Bekanta dig med dina stamkundsförmåner: if.fi/spv. 

John Nurminens Stiftelses böcker till nedsatt pris 
John   Nurminens Stiftelse erbjuder våra medlemsklubbar böcker till ett stamkundspris. 
Du får 20 procent rabatt på deras webbshop jnsshop.fi genom att använda koden du 
hittar på spv.fi/jasenedut. 

Vesiliikenteen säädökset -bok -20 procent 
Som medlem i en båtklubb hörande till SPV får du boken ”Vesiliikenteen säädökset” till 
rabatterat pris -20% (riktpris 65€). Du kan beställa boken via Editas onlinebutik eller direkt 
från deras kundtjänst: asiakaspalvelu.publishing@edita.fi. Meddela onlinebutiksvagnen 
eller kundtjänsten rabattkoden SPV20 vid beställningen. 

Trossen- medlemskap till rabatterat pris 
Du får Trossens medlemskap till ett årspris på 78 euro (normalt 88  euro). Servicen som 
Trossen erbjuder kan utnyttjas om din resa till havs får ett oväntat slut. I det här fallet 
kommer du att bogseras till närmaste hamn, där reparationstjänster kommer att finnas 
tillgängliga och du får vid behov hjälp med att skaffa en reparatör och en tillfällig 
lagringsplats för båten. Förmånen  inkluderar  medlemsavgiften för en räddningstjänst för 
hav eller sjö som valts av medlemmen. Läs mer på trossi.fi. 
. 

Finnlines färjeresor med en rabatt upp till 35 procent 
Finnlines  erbjuder våra klubbmedlemmar rabatt på passagerar båtresor på linjerna 
Helsingfors-Travemünde och Nådendal-Långnäs-Kapellskär. Du får minst 20 procents 
rabatt på standardpriserna. Genom att registrera dig som medlem i Finnlines Star Club, 
får du ytterligare tre procents rabatt på  rabatterade priser samt förmåner ombord. Det är 
också möjligt för medlemsklubbar att förhandla om förmåner för tävlingar som organiseras 
av klubben. Rabattkoden SPV. Bekanta dig närmare med förmåner och tidtabeller på 
finnlines.fi/spv. 
Kämp Collection Hotels beviljar rabatter på boende och mötestjänster 
Kämp Collection Hotels beviljar SBF:s medlemmar 20 procent rabatt på gällande flexpris 
för övernattning inklusive frukost. Erbjudandet gäller fritidsresande och omfattar följande 
hotell: 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. 
Erbjudandet är personligt och kan inte kombineras med övriga förmåner eller rabatter. 
Kämp Collection Hotels förbehåller sig rätten att begränsa omfattningen av förmånen. 
Boka ett rum till specialpris  på adressen kampcollectionhotels.com/ med bokningskoden 
PROSPV22. 
Medlemsföreningarna i SBF får också 15% rabatt på Kämp Collect Hotels' mötestjänster. 
(priset på mötespaket, separata hyror för mötesutrymmen och restaurangtjänster som 
hänför sig till mötena och har bokats på förhand. Bekanta dig med mötesutrymmena via 
 kampcollectionhotels.com/liiketoiminta/kokoustilat. Utnyttja förmånerna genom att nämna 
”SPV” i samband med bokningen. 

Förmånerna tillhör alla medlemmar i medlemsföreningar under Segling och Båtsport i 
Finland. Bekanta dig med alla förmåner: spv.fi/jasenedut. 


