Hyödynnä vuoden 2019
jäsenetusi!
Alennukset euroina keskimäärin
Yrityksen sairauskuluvakuutus,
alennus päiväkorvauksen maksusta

-700 €

Fennia

Alennus laajaan kaskoon

-400 €

Fennia

Etu Yritysturva-vakuutukseen
(1–9 henkilön yrityksille)

-400 €

Fennia

Puheliittymä: Yrityspaketti EU 100M nopeus
50M hinnalla, voimassa 24 kk

-60 €/v

Elisa

Mobiililaajakaista: Yritysdata EU 200M nopeus
100M hinnalla, voimassa 24 kk

-60 €/v

Elisa

010 Yritysnumero kahdeksi vuodeksi 0 €
Elisa Puheratkaisu Vakion kanssa

-240 €/v Elisa

Talouselämä-lehti (12 kk)

-80 €

Ilmainen nettinumerohaku jäsenille

-499 €/v Suomen Asiakastieto

Sopimusasiakkaalle ensimmäinen
vuosi ilman vuosimaksua

-290 €

Alennus lakipalveluista

-1 000 € JuriNet

Maksuton 20 minuutin alkuneuvottelu

Alma Talent

Suomen Asiakastieto

JuriNet

Alennus yrityksen 6 kk:n myynti-ilmoituksesta
Yrityspörssi.fissä + 2 Yrityspörssi-ilmoitusta
Yrittäjäsanomissa

-60 €

Yrityspörssi.fi

Alennus Sopimuskoneen ensimmäisen
vuoden vuosilisenssistä (laajempi sisältö)

-140 €

Sopimustieto.fi

Esimerkkialennus etäkoulutuksista

-85 €

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

++ 10–20 % alennuksen risteily-

++ Yrittäjäsanomat ilmaiseksi 6 kertaa
vuodessa, arvo n. 60 €.

++ 15 % alennuksen Holiday Club
-kylpylähotellien ja loma-asuntojen
päivän majoitushinnasta.

puhelinneuvontaa esim. 1–2 kertaa,
arvo 200 €.

++ Scandic tarjoaa jäsenille laadukkaat
majoituspalvelut 16 % alennuksella
päivän hinnasta. Etuja saa myös
kokouspalveluista.
++ 10 % alennuksen päivän hinnasta
Suomessa sijaitsevista Hilton, Holiday Inn,
Crowne Plaza ja Indigo -hotelleista.
++ 10-30 % alennuksen risteily- ja reit-

timatkoista Tallinkin ja Silja Linen laivoilla
reitistä ja ajankohdasta riippuen.

ja reittimatkoista Viking Linen
laivoilla reitistä riippuen.

++ 5 % alennuksen normaalihintaisista tuotteista
Wihurin Metro-pikatukuissa.
Alennus ei koske alkoholieikä tupakkatuotteita.

++ 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 oman aluejärjestösi tarjoamat edut www.yrittajat.fi/aluejarjestot

++ Suomen Yrittäjien jäsenkortilla
2,2 snt/litra (sis.alv) ja Teboil Yrityskortilla 2,7 snt/l (sis.alv) alennusta
bensiinistä ja dieselöljystä sekä
-10 % Teboil -voiteluaineista
(pois lukien yli 10 l astiat).
++ Eazybreak on se helpoin tie
työsuhde-etuihin – Suomen Yrittäjien
jäsenille jopa 60 % alennus.

