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Viking Linen sopimushintaiset tuotteet  

Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry:lle vuodelle 2018 

 
Tämä vuosisopimus on laadittu Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry:lle sekä  

sen jäsenliitoille ja tytäryhtiöille. 

 

Voimassaoloaika 1.1.-31.12.2018. 

 

Asiakasnumeronne 330236 / jäsenliiton oma asiakasnumero tulee ilmoittaa,  

kun varataan kokous-, ryhmä- ja virkamatkoja. 

 

Sopimustuotteiden voimassaoloajat, erikoishinnat ja tuotetunnukset löytyvät extranetistä  

osoitteessa www.vikingline.fi/ek  

 

Pidätämme oikeuden hinta-, aikataulu- ja reittimuutoksiin. Paikkoja on rajoitetusti. 

Varauksen peruutuksessa sovelletaan osoitteessa www.vikingline.fi olevia ehtoja. 

 

Tuotteet: 

 

1. Kokousryhmät 

Sopimushinnat kokousristeilylle, joiden hintaan sisältyy  

majoitus, kokoustila sekä ruokailut laivalla.  

Peruspaketteja voidaan lisämaksusta muokata ryhmän tarpeiden mukaan.  

 

1.1. Kokousristeilyt Helsingistä (väh. 6 henkilöä) 

• Helsinki-Tukholma Merikokous 

• Helsinki-Tallinna 9h Päiväkokous 

1.2. Kokousristeily Turusta (väh. 8 henkilöä) 

• Turku-Tukholma 23h Merikokous 

• Piknik-päiväkokous 11h 

 

2. Reittimatkat 

Etu on Helsinki-Maarianhamina-Tukholma-reitillä jopa 20 %,  

Helsinki-Tallinna-reitillä henkilölipusta jopa 15 %,  

autosta jopa 20 % ja hyteistä jopa 10 % ja  

Turku-Maarianhamina-Tukholma-reitillä hyteistä jopa 10 % ja 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 FVRES2 
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3. Hotellimatkat 

Edulliset reittihinnat laivamatkalle, kun hotellihuoneet varataan Viking Linen 

sopimushintaisesta hotellista. 

 

4. Ryhmien reittimatkat 

Sopimushinnat reittimatkalle vähintään 10 hengen ryhmille,  

esim. bussiryhmille tai Tukholman reitillä yhdistettynä lentoon. 

• Tuotetunnus FKRUTT 

• Helsinki-Tukholma, Turku-Tukholma, Helsinki-Tallinna 

 

5. Ryhmät ilman kokousta 

Sopimushinnat risteilylle, jotka sisältävät majoituksen ja ruokailut laivalla. 

Peruspaketteja voidaan lisämaksusta muokata tarpeitanne ja toiveitanne 

vastaaviksi. 

 

5.1. Helsingistä (väh. 6 henkilöä) 

• Helsinki-Tukholma -risteily 

• Helsinki-Tallinna Päiväristeily 

5.2. Turusta (väh. 10 henkilöä) 

• Vuorokauden risteily Turku-Tukholma 

• Piknik-päiväristeily Turku-Maarianhamina 

 

Varaukset kokous-, ryhmä- ja virkamatkoilla 

Kokous- ja ryhmämatkat sekä virkamatkat varataan Viking Linen myyntipalvelun kautta 

tai vaihtoehtoisesti sen matkatoimiston kautta, joka hoitaa EK ry:n matka-asioita ja 

 joka on valtuutettu Viking Linen jälleenmyyjä.  

 

Sopimuksen mukaisen alennuksen saamisen edellytyksenä on, että varauksen 

yhteydessä on ilmoitettu asiakasnumero ja sopimusasiakkuus. 

 

 Viking Line Abp, myyntipalvelu/ryhmät ja kokoukset 

puh. (09) 123 571 

s-posti ryhma@vikingline.com   

 tai matkatoimistostanne 

 

Tarjouspyynnöt:  ryhma@vikingline.com  
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6. Jäsenedut / Henkilökuntaedut vapaa-ajan matkoille 

http://www.vikingline.fi/extranet-startpage/vapaa-ajan-matkat/ 

Vapaa-ajan matkoja varattaessa ilmoitetaan tuotetunnus.  

Asiakasnumeroa ei tarvitse ilmoittaa. 

 

• Vapaa-ajan risteilyt 

Etu on jopa 10 % päivän hinnasta. Varaukseen myöhemmin tehtävät 

muutokset saattavat vaikuttaa myös aiemmin varattujen palvelujen 

hintaan.  

- Helsinki-Tukholma -risteily, tuotetunnus FKKRY 

- Helsinki-Tallinna Päiväristeily, tuotetunnus FKKRYP 

- Turku-Tukholma -vuorokauden risteily, tuotetunnus FKKRY 

 

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 % ja  

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 

 

Jäsenetujen / Henkilökuntaetujen varaukset 

Online www.vikingline.fi tai myyntipalvelustamme,  

puh. 0600 41577 (2,01 €/vastattu puhelu + pvm/mpm)  

 

 

 

 

 

 

http://www.vikingline.fi/extranet-startpage/vapaa-ajan-matkat/
http://www.vikingline.fi/


 

 

Viking Line 
Vikingline.fi 
 
PL 119  
FI-00161 Helsinki 

Sopimuksen yhteyshenkilöt: 

Maria Hernberg  Raija Rommi   

Viking Line Abp  Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry 

puh. 09 123 5245 / 040 5568070 puh. 09 4202 2265 / 040-8262346 

maria.hernberg@vikingline.com  raija.rommi@ek.fi 

 

Osapuolten sitoumukset: 

Viking Linen sitoumukset: Viking Line tarjoaa sopimusehdot yllä olevan mukaisesti. 

EK ry:n sitoumukset:  

EK ry sitoutuu tiedottamaan organisaatiossaan asianomaisille henkilöille tästä 

sopimuksesta ja sen sisällöstä.  

 

EK ry sitoutuu myös tiedottamaan Viking Linelle vuoden aikana yhteystiedoissa 

tapahtuvista muutoksista.   

 

EK ry sitoutuu tiedottamaan tästä sopimuksesta myös käyttämälleen matkatoimistolle. 

 

Raportointi: Viking Line raportoi EK ry:n ostoista kerran vuodessa.  

Ostojen määrä vaikuttaa seuraavan vuoden sopimustuotteisiin. 

 

Maksuehdot: 14 päivää netto laskun päiväyksestä.  

Myöhästyneisiin maksuihin sovelletaan korkolain mukaista viivästyskorkoa. 

Matkatoimiston kautta ostettaessa sovelletaan EK ry:n ja  

matkatoimiston välillä sovittuja maksuehtoja. 

 

Salassapito: EK ry sitoutuu olemaan luovuttamatta tietoja tämän sopimuksen sisällöstä 

Viking Linen kilpailijayrityksille tai muille ulkopuolisille. 

 

Sitoudumme noudattamaan tämän sopimuksen ehtoja. 

 

Helsingissä 23.1.2018 

 

 

Maria Hernberg  Raija Rommi 

Viking Line Abp  Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry  

 Lainsäädäntö ja hallinto 
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