Käytä SY:n jäsenetuja
ja hyödyt!

2018

Alennukset euroina keskimäärin
Yrityksen sairauskuluvakuutus,
alennus päiväkorvauksen maksusta

700 €

Fennia

Alennus laajaan kaskoon

400 €

Fennia

Etu Yritysturva-vakuutukseen
(1–9 henkilön yrityksille)

400 €

Fennia

Esim. alennus puolen päivän koulutustilaisuudesta

100 €

Suomen Yrittäjät

Talouselämä-lehti (12 kk)

75 €

Alma Talent

Mobiililiittymä – Elisa Yrityspaketti EU 100M nopeus
50M hinnalla, voimassa 24 kk

120 €

Elisa

010 Yritysnumero kahdeksi vuodeksi
0 € Elisa Puheratkaisu Vakion kanssa

480 €

Elisa

Mobiililaajakaistaliittymä Elisa Yritysdata EU,
norm.: 27,95 €/kk, tarjous: 22,95 €/kk, etuna
200M yhteys 100M hinnalla (max 24 kk)

60 €

Elisa

Jäsenille ilmainen nettinumerohaku

499 €/v

Suomen Asiakastieto

Arvoraportti – kestotilaus 400 € (norm. 600 €),
kertatilaus 450 € (norm. 650 €)

200 €

Suomen Asiakastieto

Sopimusasiakkuus - 1. v ilman vuosimaksua + 30 €
Prepaid-etua jolla voi suorittaa tietohakuja

290 €

Suomen Asiakastieto

Alennus lakipalveluista

1 000 €

JuriNet

Maksuton 20 minuutin alkuneuvottelu
Verkko+lehti-ilmoitus Yrityspörssissä

JuriNet

100 €

Suomen Yrittäjät

Lataa ja varmista etusi: yrittajat.fi/mobiilikortti
Laskelma on esimerkki. Jäsenedut ovat tapauskohtaisia. Jäsenetuja tarjoava kumppani vastaa sisällöstä.
SY pidättää oikeudet mahdollisiin muutoksiin.

++Tämän lisäksi saat Suomen Yrittäjien
oikeudellista puhelinneuvontaa esim.
1–2 kertaa, arvo 200 €.

++Saat myös Yrittäjäsanomat 6 kertaa
vuodessa, arvo n. 60 €.

++Lisäksi saat 10-30 % alennuksen risteily- ja reittimatkoista Tallinkin ja Silja Linen
laivoilla reitistä ja ajankohdasta riippuen.

++Saat reitistä riippuen 10–20 % alen-

nuksen risteily- ja reittimatkoista Viking
Linen laivoilla.

++Saat myös 15 % alennuksen Holiday

Club -kylpylähotellien ja loma-asuntojen
päivän majoitushinnasta.

++Saat 5 %:n alennuksen normaalihin-

taisista tuotteista Wihurin Metro-pikatukuissa. Alennus ei koske tupakka- eikä
alkoholi- ja panimotuotteita, pantteja ja
palveluveloituksia.

++Restel Hotel Group tarjoaa jäsenille

huoneet 20 % alennuksella päivän hinnasta (n. 15 € alennus/huonevuorokausi)
ja erikseen määritellyissä ravintoloissa
jälkiruoka veloituksetta normaalihintaisen
pääruoan yhteydessä.

++Saat Nesteen bensiinistä ja dieselistä
jäsenalennusta 2,5 snt/litra kulloinkin
voimassaolevasta mittarihinnasta.
Express-asemilta etua ei myönnetä.

Katso kaikki rahanarvoiset jäsenedut www.yrittajat.fi/jasenedut
Tarkista aluejärjestösi tarjoamat edut www.yrittajat.fi/aluejarjestot

++Suomen Yrittäjien jäsenkortilla

alennusta 2,2 snt/litra (sis.alv) ja Teboil
Yrityskortilla 2,7 snt/l (sis.alv) bensiinistä
ja dieselöljystä sekä -10 % Teboil -voiteluaineista (pois lukien yli 10 l astiat).

++Saat Eazybreak mobiilipalvelun lounas-,
liikunta- ja kulttuuri- sekä työmatkaedulle
jopa 60 % alennuksella.

++Verisure tarjoaa maksuttoman yrityksen
turvakartoituksen, sekä jopa 150 euron
alennuksen Verisuren hälytysjärjestelmän
asennus- ja liittymismaksusta.

