
if.fi/omatsivut

Korvauspalvelua joka päivä

LIITON JÄSENILLE
Nyt voit hakea korvausta liittosi sinulle ottamista vakuutuksista 

osoitteessa if.fi/omatsivut, vuorokauden ympäri. Siellä teet helposti ja 
hetkessä korvaushakemuksen, johon saat päätöksen useimmiten heti. 
Henkilökohtaista palvelua saat joka ikinen päivä Ifin asiakaspalvelusta 

010 19 19 19 (ma–pe klo 8–20, la–su klo 10–16). Hae korvausta:

UUTTA!



JÄSENEDUT 
Silmäaseman

Lähimmät Silmäasemat löydät osoitteesta: silmäasema.fi

Bonusta kertyy S-Etukortilla optikkojen palveluista ja tuoteostoista, kuten 
silmälaseista, piilolinsseistä, aurinkolaseista ja muista näkemiseen liittyvistä 
tarvikkeista. Bonusta ei myönnetä silmälääkäri- ja silmälaboratoriopalveluista 
eikä Silmäsairaaloiden palveluista.

VARAA AIKA OSOIT TEESTA SILMÄASEMA.FI TAI SOITA 010 190 200 (mpm/pvm)

Alennus normaalihintaisista tuotteista. Alennuskampanjoiden aikana noudatamme asiakkaalle edullisinta tarjousta. Alennusoikeus on 
ilmoitettava ennen kaupan solmimista. Ei muita alennuksia.

PIILOLINSSEISTÄ -25 % 
(myymälästä ostettuna)

SILMÄLASEISTA 
-30 %

AURINKOLASEISTA -20 % 

Suomen Laivanpäällystöliittolaisille
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Kultamäki 
Kultamäen mökki on liiton viimeksi 
hankittu mökki, joka sijaitsee 
Myllyjärven rannalla. Mökki on 
jäsenten käytettävissä kesällä 2020. 
Mökki on rakennettu vuonna 1990 ja 
remontoitu vuonna 2020.

• Talviasuttava,  
 kaksi kerrosta ja parveke
• 60 m2,tilaa 6 hengelle
• Sähköt ja sähkölämmitys
• Juokseva vesi mökissä
• Tiskikone, pyykinpesukone ja   
 tarvittavat pienkoneet
• Mökissä laajennus 2020 missä  
 sijaitsee märkätilat, WC ja suihku,  
 lämminvesivaraaja
• Erillinen rantasauna missä   
 pukuhuone, rannassa soutuvene
• Grillikatos (rakennetaan  
 elokuussa 2020)
• Polttopuut 

Liiton mökit nyt  
varattavissa jäsenille!
Varaaminen ja hinnat 
Suomen Laivanpäällystöliitto omistaa viisi mökkiä Sulkavalla Ryhälän kylässä:  
Varmaranta, Myllyjärvi, Jaatila, Suvitupa ja Kultamäki , jotka ovat jäsenten vuokrattavissa.  
Uusin mökkimme, Kultamäki, on varattavissa kesäkaudesta 2020 lähtien.

KAIKISSA MÖKEISSÄ 
ON SEURAAVAT 

VARUSTEET

• Vuodevaatteet  
peitot ja tyynyt.  

Huom! Liinavaatteet  
ja pyyhkeet on  

itse tuotava!

• Tupakeittiö

• Sähköt

• Sähköliesi ja jääkaappi

• Kahvinkeitin

• Radio

• Keittiövälineet astioineen

• Viemäri

• Ulkokäymälä

• Puulämmitteinen sauna

• Polttopuut

• Soutuveneet ja  
oma laituri

• Liiton mökkejä voit varata osoitteesta  
office@seacommand.fi tai  
puhelimitse (09) 6122440.

• Varauksen tehtyäsi lähetämme  
Sinulle kirjallisen vahvistuksen, maksulapun ja ajo-ohjeet.

• Mökkivuorot alkavat maanantaina klo 12.00 ja  
päättyvät seuraavana sunnuntai-iltana klo 16.00.  
• Lokakuusta - huhtikuuhun mökin voi varata  

haluttaessa vajaaksi viikoksi.
• Allergiatapauksista johtuen joudumme kieltämään  

lemmikkien tuomisen liiton mökeille.
• Mökeissä tupakointi on ehdottomasti kielletty.

• 20% alennus eläkeläisille, työttömille ja  
merenkulun opiskelijoille  
kesäkauden ulkopuolella.



Suvitupa
Mökki, jonne voi tulla vaikka omalla veneellä, koska venelaituri on 
suunniteltu isompaakin venettä varten. Sauna on mökin yhteydessä.
•  Kooltaan 24,5 m2 vuodesohva 2:lle
•  Kaivovesi (yhteinen kaivo Jaatilan kanssa)
•  Asuntovaunupaikka
•  Telttapaikkoja
•  Mökki on valmistunut 1998 

 
Myllyjärvi
Mökki sijaitsee kauniin ja rauhallisen Myllyjärven rannalla. Hirsiraken-
teinen mökki on talviasuttava ja sitä siis vuokrataan ympäri vuoden. 
Sauna on samassa rakennuksessa. Laituri uusitaan ja uusi soutuvene 
saadaan kesäksi 2019.
•  Perheen lemmikkieläimet ovat  
 tervetulleita  
 Myllyjärven mökkiin.
•  Kooltaan 49 m2 parivuode ja  
 kaksi erillistä vuodetta
•  Kaivovesi
•  Sähkölämmitys
•  Varaava takka
•  Pistoke autoa varten

Liiton mökit nyt  
varattavissa jäsenille!

HINNAT 2020 Myllyjärven rannalla Varmavirta (Saimaa)

Hinta per viikko Ma-Su 
Pris/Vecka Må-Sö

MyLLyjärvI KuLTAMäKI vArMArANTA jAATILA SuvITupA

Kesäkausi/ 
Sommarsäsong      
18.6 – 6.9

250 e 360 e 420 e 310 e 170 e

Kevät & Syksykausi / 
Vår & Höstsäsong          
04.05 – 7.06 &  
7.9 – 4.10

170 e 290 e 330 e 240 e 120 e

Talvikausi/Vintersäsong        
5.10 – 3.05

120 e 200 e 230 e ei talvikäyttöä/    
ej vinterbruk

ei talvikäyttöä/    
ej vinterbruk

Joulu / Jul 
16.12 – 5.1.2021

Varaukset: office@seacommand.fi

Varmaranta
Liiton suurin käsin veistetystä hirrestä rakennettu Varmarannan mökki 
sijaitsee Saimaan rannalla. Mökkiin majoittuu suurempikin määrä, 
koska siinä on kaksi erillistä makuuhuonetta ja parvella on myös 
mahdollisuus yöpyä. Sauna sijaitsee rannan tuntumassa. Sähköistetty 
grillikatos on mukava paikka grillata kesäherkkuja ja istua iltaa. 
•  Kooltaan 73,5 m2 
•  Sähkölämmitys
•  Vesijohtovesi
• Lämminvesivaraaja
• Mikroaaltouuni
• Vedenkeitin
• Astianpesukone (tabletit pitää tuoda itse)
•  Liesituuletin
•  WC ja suihku
•  Varaava takka
•  Pistoke autoa varten
•  Rakennusvuosi 1988

Jaatila
Mökki edustaa perinteistä kesämökkiä ja onkin vain kesäkäytössä. 
Jaatilan mökillä on ehdottomasti paras lapsiystävällinen hiekkaranta. 
Sauna on mökin yhteydessä.
• Kooltaan 48 m2 vuoteet 4:lle sekä parvi 5-6 hengelle
•  Kaivovesi
•  Telttapaikkoja
•  Remontoitu 1988
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Kultamäki
Kultamäki stugan, är förbundets nyaste införskaffning, vid sjön 
Myllyjärvis strand. Stugan kan bokas från sommaren 2020. Stugan 
byggdes 1990 och renoverades år 2020.
•  Vinterbonad, två våningar med balkong
•  60m2 stor, för 6 personer
•  El samt elvärme
•  Rinnande vatten inne i stugan
•  Diskmaskin, tvättmaskin, nödvändiga kökets små maskiner
•  stugan utvidgad 2020 var de nya våtutrymmen finns, WC & dusch  
 samt varmvattenberedare
•  Skild strandbastu med omklädningsrum, roddbåt
•  Grilltak (byggs augusti 2020)
•  Brasved finns

reserVering och priser 
Finlands Skeppsbefälsförbund äger fem 
stugor i Sulkava i Ryhälä by: Varmaranta, 
Myllyjärvi, Jaatila, Suvitupa 
och Kultamäki, som 
kan hyras av med-
lemmarna. Vår  
senaste stuga,  
Kultamäki, kan 
bokas från 
sommarsäsongen 
2020.

Förbundets stugor kan nu  
reserveras för medlemmar!

AllA STUgOR hAR fÖljANdE UTRUSTNINg:

•  Täcken och kuddar. OBS! Sänglinne och handdukar 
 måste tas med hemifrån!
•  Kök/vardagsrum
•  El
•  Elspis och kylskåp
•  Kaffebryggare
•  Radio
•  Köksutrustning och kärl
•  Avlopp
•  Utedass
•  Vedeldad bastu
•  Ved
•  Roddbåt och egen brygga

• Förbundets stugor kan reserveras  
på adressen office@seacommand.fi  

eller per telefon (09) 6122440.
• Då du gjort reserveringen sänder vi dig en skriftlig 

bekräftelse, inbetalningskort och kördirektiv.
• Stugturerna börjar måndagar kl. 12.00  
och slutar följande söndagkväll kl. 16.00. 
• Från oktober till april är det möjligt  

att hyra stugorna för kortare tid än en vecka.
• P.g.a. allergifall är vi tvungna att förbjuda  

medförande av keldjur till förbundets stugor.
• Det är absolut förbjudet att röka i stugorna.
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Varmaranta
Förbundets största stuga är handtimrad och ligger vid Saimens strand. 
Stugan rymmer många personer och har två separata sovrum och 
sovmöjlighet på loftet. Bastun ligger vid stranden. Det finns ett grilltak 
med eluttag där man kan njuta av god grillad mat och vänta in natten. 
• Storlek 73,5 m2 
• Elvärme
• Kranvatten
• Varmvattenberedare
• Mikrovågsugn
• Vattenkokare
• Diskmaskin (ta med dig egna disktabletter)
• Spisfläkt
• Toalett och dusch
• Värmelagrande eldstad
• Uttag för bil
• Byggd 1988

Jaatila
Stugan är en traditionell sommarstuga och används bara på somma-
ren. Stugan i Jaatila har den absolut bästa barnvänliga sandstranden. 
Bastun ligger i anknytning till stugan.

• Stugan är 48 m2 och har sängar för 4 personer och 
 ett loft för 5–6 personer.
• Brunnsvatten
• Tältplatser
• Renoverades 1988

Suvitupa

Förbundets stuga som man kan åka till med egen båt, eftersom 
båtbryggan även kan ta emot större båtar. Bastun ligger i anknytning 
till stugan.
• Stugan är 24,5 m2 och har en bäddsoffa för 2 personer.
• Brunnsvatten (gemensam brunn med Jaatila).
• Plats för husvagn
• Tältplatser
• Byggdes 1998

Myllyjärvi
Stugan ligger vid stranden av den vackra och lugna sjön Myllyjärvi. 
Timmerstugan är vinterbonad och hyrs ut året om. Bastun ligger i 
samma byggnad. Ny roddbåt samt brygga 2019.
• Husdjur är välkomna till stugan i Myllyjärvi.
• Stugan är 49 m2 och har en dubbelsäng och två enkelsängar.
• Brunnsvatten
• Elvärme
• Värmelagrande eldstad
• Uttag för bil



 
 

 
Jäsenedut vapaa-ajan matkoille 
 
Vapaa-ajan matkoja varattaessa ilmoitetaan tuotetunnus. Asiakasnumeroa ei tarvitse ilmoittaa. 
Kaikki edut löytyvät osoitteesta www.vikingline.fi/sttk 
 
Vapaa-ajan risteilyt 
Etu on jopa 20 % päivän hinnasta.  
- Helsinki-Tukholma-risteily  
 Jopa 20 % 
 Seuraavista hyttiluokista jopa 10 % alennus: LYX, LXR, B2X, A2L, A2D, B2T ja B4F),  
 tuotetunnus FKKRY 
- Päiväristeily Helsingistä Tallinnaan  
 Jopa 10 %, tuotetunnus FKKRYD 
- Vuorokauden risteily Turusta  
 Jopa 10 %, tuotetunnus FKKRY 
 
Varaukseen myöhemmin tehtävät muutokset saattavat vaikuttaa myös aiemmin  
varattujen palvelujen hintaan.  
 
Voit myös käyttää kausittain voimassa olevia arvokuponkitarjouksia,  
etu kaudesta riippuen jopa 50 % päivän hinnasta, tuotetunnus FPKRY. 
  
Vapaa-ajan reittimatkat 
Etu on  
- Helsinki–Maarianhamina–Tukholma-reitillä  
 Jopa 20 % 
- Helsinki–Tallinna-reitillä  
 Henkilölipuista jopa 15 % 
 Autosta jopa 20 % 
- Turku–Maarianhamina–Tukholma-reitillä  
 Hyteistä jopa 10 %  
 Autosta jopa 20 % 
 
Alennus myönnetään henkilölipun, auton ja hytin hinnasta. Lopullinen hinta määräytyy lähtöpäivän 
ja –ajan, varausajankohdan ja ajoneuvon koon mukaan. Muut palvelut normaalin hinnaston 
mukaan. Tuotetunnus FVRES. 
 
Voit myös käyttää kausittain voimassa olevia arvokuponkitarjouksia, etu  
kaudesta ja reitistä riippuen jopa 50 % päivän hinnasta, tuotetunnus FPREIT.  
 
Suosittelemme myös liittymistä ilmaiseen Viking Line Clubiin,  
joka tarjoaa parhaat edut www.vikingline.fi/viking-club 
 
Varaukset vapaa-ajan matkoille 
Edullisin hinta netissä.  
Online www.vikingline.fi tai myyntipalvelustamme,  
puh. 0600 41577 (2,01 €/vastattu puhelu + pvm/mpm)  



Kun voit valita,  
valitse suomalainen.

Välj det inhemska  
alternativet.

Kolme lähtöä päivässä Helsingistä  
Tallinnaan m/s Finlandialla.

Tre avgångar per dag från Helsingfors  
till Tallinn med m/s Finlandia.

Varaa matka eckeroline.fi/STTK.  
Ilmoita matkavarauksen yhteydessä Suomen Laivapäällystöliiton tuotekoodi JARJ20.

Bokningar eckeroline.fi/STTK.  
Vid bokning uppge Finlands Skeppsbefälsförbunds produktkod JARJ20.

 
 

 
Jäsenedut vapaa-ajan matkoille 
 
Vapaa-ajan matkoja varattaessa ilmoitetaan tuotetunnus. Asiakasnumeroa ei tarvitse ilmoittaa. 
Kaikki edut löytyvät osoitteesta www.vikingline.fi/sttk 
 
Vapaa-ajan risteilyt 
Etu on jopa 20 % päivän hinnasta.  
- Helsinki-Tukholma-risteily  
 Jopa 20 % 
 Seuraavista hyttiluokista jopa 10 % alennus: LYX, LXR, B2X, A2L, A2D, B2T ja B4F),  
 tuotetunnus FKKRY 
- Päiväristeily Helsingistä Tallinnaan  
 Jopa 10 %, tuotetunnus FKKRYD 
- Vuorokauden risteily Turusta  
 Jopa 10 %, tuotetunnus FKKRY 
 
Varaukseen myöhemmin tehtävät muutokset saattavat vaikuttaa myös aiemmin  
varattujen palvelujen hintaan.  
 
Voit myös käyttää kausittain voimassa olevia arvokuponkitarjouksia,  
etu kaudesta riippuen jopa 50 % päivän hinnasta, tuotetunnus FPKRY. 
  
Vapaa-ajan reittimatkat 
Etu on  
- Helsinki–Maarianhamina–Tukholma-reitillä  
 Jopa 20 % 
- Helsinki–Tallinna-reitillä  
 Henkilölipuista jopa 15 % 
 Autosta jopa 20 % 
- Turku–Maarianhamina–Tukholma-reitillä  
 Hyteistä jopa 10 %  
 Autosta jopa 20 % 
 
Alennus myönnetään henkilölipun, auton ja hytin hinnasta. Lopullinen hinta määräytyy lähtöpäivän 
ja –ajan, varausajankohdan ja ajoneuvon koon mukaan. Muut palvelut normaalin hinnaston 
mukaan. Tuotetunnus FVRES. 
 
Voit myös käyttää kausittain voimassa olevia arvokuponkitarjouksia, etu  
kaudesta ja reitistä riippuen jopa 50 % päivän hinnasta, tuotetunnus FPREIT.  
 
Suosittelemme myös liittymistä ilmaiseen Viking Line Clubiin,  
joka tarjoaa parhaat edut www.vikingline.fi/viking-club 
 
Varaukset vapaa-ajan matkoille 
Edullisin hinta netissä.  
Online www.vikingline.fi tai myyntipalvelustamme,  
puh. 0600 41577 (2,01 €/vastattu puhelu + pvm/mpm)  
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jäsenemme saavat  
10% alennuksen  
majoittuessaan  
verkostomme  
hostelleissa.

www.hostellit.fi 

våra medlemmar får 10%  
rabatt då de övernattar  

i hostels som hör  
till nätverket. 

www.hostellit.fi

J jäsentietoa J medlemsinfo J  jäsentietoa J medlemsinfo J jäsentietoa J medlemsinfo J  jäsentietoa J medlemsinfo J jäsentietoa J medlemsinfo

Inglot Cosmetics myöntää  
10 % alennuksen liittomme 
jäsenille kaikista  
meikkituotteistamme! 
• Tarjous ei koske tarvikkeita, esim. siveltimiä ja sitä ei luonnollisesti  
 voi yhdistää muihin tarjouksiin.
• Etu on voimassa liikkeessämme Helsingin Kauppakeskus Kluuvissa  
 ja sen saa jäsenkorttia näyttämällä.

Lisätietoa: www.kluuvi.fi/inglot

Inglot Cosmetics ger  
10 % rabatt åt förbundets  
medlemmar av alla  
makeup produkter! 
•  Erbjudandet gäller inte tillbehör såsom t.ex. penslar och kan inte  
 kombineras med andra rabatter. 
•  Förmånen är i kraft i affären som är belägen i Köpcentret Gloet  
 och ni får medlemsförmånen genom att uppvisa ert medlemskort.

Tilläggsuppgifter: www.kluuvi.fi/inglot
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Ice Navigator Training and 
Certification Scheme

 T he Scheme is designed to complement IMO’s 
Polar Code, but the content is not restricted to 
the Polar regions, and it expands on the 
minimum requirements of STCW. The focus is 

on actual shiphandling and operation of vessels in 
ice-covered waters worldwide. 

The Scheme is open to those who hold, or are studying 
towards, a deck officer qualification awarded by a White 
List administration. Participants must demonstrate 
practical competence on board and in simulator exer-
cises, and show a thorough understanding of ice regimes, 
including ice physics, operations in sea ice, hazards, 
search and rescue and weather.

Award of an NI Ice Navigator Level 1 or Level 2 
certificate means the officer will possess an internation-
ally recognised qualification, valid for five years, demon-
strating they have the competence and confidence to 
navigate safely in ice anywhere within the limits of their 
CoC. 

The Nautical Institute has extended as well the 30% 
member discount to some of their publications until the 
end of 2018, for members of the Finnish Ships Officers 
Union.  The members will not be able to purchase 
on-line, but orders can be placed by email, where the 
member can identify themselves as a beneficiary of this 
arrangement. If you have any questions upon the 
discount, please don’t hesitate to contact Captain John 
Lloyd at the Nautical Institute or Pipsa Mörn at the 
Finnish Ships Officers Union.

fEES & ApplIcATIONS
The price of Ice Navigation Certificates from 1 January 
2020 The NI Members’ rate to members of the Finnish 
Ship’s Officers’ Union will be extenden until the end of 
2020. Please identify on your application that you are a 
member of The Finnish Ship’s Officers’ Union. 

MEMbERS: 
Certification: £150.00 (+ VAT where applicable)
NON-MEMbERS: 
Certification: £170.00 (+ VAT where applicable)
If you have questions about the Ice Navigation Scheme 
please contact our Certification team.

ThE NAUTIcAl INSTITUTE
202 Lambeth Road, London SE1 7LQ, United Kingdom
T: +44 (0)20 7928 1351 F: +44 (0)20 7401 2817 
E: sec@nautinst.org W: www.nautinst.org

The Nautical Institute is a Registered Charity No.1002462

venesesonki on  
käynnistynyt!

Maritim tarjoaa jäsenillemme -20 % alennuksen  
normaalihintaisista tuotteista. Saatte alennuksen  
esittämällä liiton jäsenkortin ostonne yhteydessä. 

Oy MArITIM Ab
veneentekijäntie 1, Lauttasaari

00210 Helsinki
puh. +358 (0)10 2740 310

Ostoksille voitte myös tulla omalla veneellä.  
Ilmaista pysäköintiaikaa 2 h.

www.maritim.fi

båtsäsongen  
har börjat!

Maritim erbjuder förbundets medlemmar -20% rabatt från de 
normal prissatta produkterna. Ni får rabatten genom att uppvisa 

ert medlemskort i samband med ert inköp. 
 

Oy MArITIM Ab 
båtbyggarvägen 1, Drumsö
00210 Helsingfors Finland

Tel. +358 (0)10 2470 310

Ni är välkomna på uppköp även med egen båt.  
Avgiftsfri parkeringstid i 2 timmar. 

www.maritim.fi



Hyppää Kapteenin  
istuimelle ja lennä itse 
Airbus A320 matkustaja-
lentokonetta!
Take off tarjoaa jäsenillemme 5 % alennuksen  
lentokonesimulaattorissa vuoden 2020 loppuun.

• Alennus liittomme jäsenille on kaikista paikan päällä ostetuista  
 palveluista (ei lahjakortit).
• Alennuksen saa esittämällä jäsenkortin oston yhteydessä.

Lisätietoa: www.take-off.fi

Kliv upp på Kaptenens säte 
och flyg själv ett  
Airbus A320 passagerar-
flygplan! 
Take off erbjuder åt våra medlemmar 5 % rabatt i flygplanssimulatorn 
till slutet av 2020.

• Medlemmarna i vårt förbund får rabatten på inköp av alla tjänster 
som inhandlats på plats (gäller inte presentkort) och medlemsförmånen 
erhålls genom att uppvisa medlemskortet i samband med köpet. 

Tilläggsuppgifter: www.take-off.fi

20 min

Aitoa rauhaa
mereltä metsään

VALO Hotel & Work on uusi lämminhenkinen
hotelli, jossa luonto on käden ulottuvilla ja
kulttuuri vain ratikkamatkan päässä.

Avaamme Helsinkiin alkusyksystä 2020.

VALOHOTEL.FI

SLPL:n jäsenille
majoitus -15 %

Koodi: 3169

KESKUSPUISTON KUPEESSA | SAUNAT,
ALTAAT & KUNTOSALI | PYSÄKÖINTIHALLI



LÄHDE HOLIDAY CLUB LOMALLE!
Holiday Club tarjoaa tarjoaa Suomen Laivapäällysliiton 
jäsenille -15 % alennuksen kylpylähotellien,Villas-  
sekä loma-asuntojen päivän hinnoista.  
Edun saat koodilla: SLPL15

Varaa etuhintainen loma netistä holidayclub.fi tai soita  
puh. 0300 870 900. Kylpylälomaan sisältyy majoitus, aamiainen ja 
kylpylän vapaa käyttö. Loma-asuntoihin pyyhkeet, vuodevaatteet 
ja loppusiivous. Loma-asunnoissa minimiviipymä 2 yötä.

Jäsenetu voimassa/Medlemsförmånen gäller: Caribia, Saimaa/Saimen, Tampereen Kylpylä, Katinkulta,  
Kuusamon Tropiikki, Salla, Saariselkä, Airisto, Ellivuori, Hannunkivi, Himos, Kalajoki, Kuortane,  
Naantali/Nådendal, Punkaharju, Pyhä, Pyhäniemi, Ruka, Rönnäs, Tahko, Vierumäki, Ylläs, Ähtäri/Etseri

ÅK PÅ HOLIDAY CLUB-SEMESTER!
Holiday Club erbjuder medlemmarna i Finlands Skeppsbefäls- 
förbund 15 procents rabatt på dagens priser för spahotell,  
Villas-lägenheter och semesterbostäder. 
Du får förmånen med koden: SLPL15

Boka din semester till förmånspriset på adressen holidayclub.fi eller ring 
oss på numret 0300 870 900. I spasemestern ingår logi, frukost och fri 
tillgång till spat. I semesterbostäderna ingår handdukar, linne och sluts-
tädning. Minimilängden på vistelsen i semesterbostäderna är två dygn.

CLUB ONE ON ITÄMEREN MONIPUOLISIN 
KANTA-ASIAKASOHJELMA

Kiireetöntä yhdessäoloa rakkaiden kanssa, rauhoittavaa merimaisemaa, 
upeita makuelämyksiä ja huippuviihdettä. Niistä on Tallinkin ja Siljan 
minilomat tehty. Club One -kanta-asiakkaamme nauttivat lisäksi 
maissa ja merillä omista eduistaan – entistäkin edullisemmista 
löydöistä, pääsylipuista ja etuhintaisista minilomista.

Sinulle Club One Silver -jäsenyys veloituksetta
Club One on palkitseva kanta-asiakasohjelma, jossa on kolme tasoa: 
Bronze, Silver ja Gold. Liittyminen on sinulle ilmaista, ja nyt pääset 
jäsenetuna suoraan Club One Silver -tasolle. Lisää vain liittyessäsi 
Suomen Laivanpäällystöliiton sopimusetunumero sille varattuun kenttään
liittymislomakkeella.

Jos olet jo Bronze-tasolla ja tilisi pääkortinhaltija, lisää sopimusetunumero 
Club One -tilisi tietoihin Club One -verkkopalvelussa. Jos olet rinnakkaisjäsen, 
voit pyytää tilisi pääkortinhaltijaa lisäämään tiedon Club One -tilin 
tietoihin verkkopalvelussa.

Liity nyt Club One -kanta-asiakkaaksi osoitteessa
www.tallinksilja.fi/liity-jaseneksi

Käytä liittyessäsi sopimusetunumeroa: 40162

Lisätietoja: www.clubone.fi

Oikeudet muutoksiin pidätetään.


