Yrittäjä, hyödynnä
vuoden 2022 jäsenetusi!
Alennukset euroina keskimäärin
Yrityksen sairauskuluvakuutus,
alennus päiväkorvauksen maksusta

-700 €

Fennia

Alennus henkilö- ja pakettiautojen laajaan kaskoon

-400 €

Fennia

Etu Yritysturva-vakuutukseen
(1–9 henkilön yrityksille)

-400 €

Fennia

Katso
kaikki
rahanarvoiset
jäsenedut
www.yrittajat.fi/
jasenedut

Yritysliittymä 5G (600 M) ja Yritysdata 5G (600 M) jäsenelle
aina paras hinta. Hinta nähtävissä elisa.fi/yrittajaedut -sivulla. Voimassa 24 kk.

Elisa

Elisa Puheratkaisu Vakion käyttäjälle
010-yritysnumero kahdeksi vuodeksi

-240 €/v

Elisa

Elisa Viihde Premiumista 50 % alennus

-149.90 €/v Elisa

Kauppalehti (12 kk)

-116 €

Alma Talent

Ilmainen nettinumerohaku jäsenille

-499 €/v

Suomen Asiakastieto

Pienyritysten palvelupaketeista kaksi (2)
ensimmäistä kuukautta ilmaiseksi

-214 €

Suomen Asiakastieto

Jäsenetusi ajoneuvojen huoltoleasingpaketeista

-510 €

Arval

Alennusta asemakohtaisista hinnoista (sis.alv).
Nesteen palveluasemilla. Etu ei koske Neste Truck ja Express asemia

-2,5 snt/l

Neste

Fundun kautta välitettävän lainan perustamismaksusta 50 % alennus Alennus 250-750 € riippuen haettavan lainan summasta.

-500 €

Fundu

Esimerkkialennus verkkokurssista

-244 €

Suomen Yrittäjät

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

Tämän lisäksi saat:

+
+ Suomen Yrittäjien oikeudellista puhelinneuvontaa esimerkiksi 1–2 kertaa, arvo 200 €.
+
+ Yrittäjä jäsenlehti maksutta 4 kertaa
vuodessa, arvo noin 60 €.
+
+ Jurinet, maksuton 20 minuutin alkuneuvottelu. 15 %:n alennus kaikista asianajotoimialan

lakipalveluista, enintään 1 000 € / toimeksianto.
Lisäksi uutena etuna suora puhelin-ja
sähköpostineuvonta.

+
+ Nets Medium-maksuratkaisun alkaen
38 €/kk + 0,45 % per maksutapahtuma (nor-

maalisti +0,50 %). Maksuratkaisu sisältää mm.
4 tunnin vaihtolaitepalvelun sekä monikäyttäjä-toiminnon alennettuun hintaan 3 € / kk
(normaalisti 10 €/kk).

+
+ Mandatum, 1 % starttibonus digitaaliseen
varainhoitoon. Kaupankäynti Trader -kaupankäyntipalvelussa aina vähintään Plus-hintaluokassa (välityspalkkio 0,04 %, minimi 6 €).
Sijoitusasiantuntipalveluiden palkkio 0,4 %
(normaalisti 0,5 %).

Teboil Yrityskortilla 2,7 snt/litra. Lisäksi saat
10 % alennuksen voiteluaineista (väh.10 litraa)
ja 5 % alennuksen autopesuista, nestekaasun
täytöstä ja autokemikaaleista.

+
+ VENIEnergia, esim. 1 000 MWh vuodessa
kuluttava asiakas säästää 400 €/a sähkönhankinnan palvelumaksussa. Jos energialaskujen
tarkistuksessa korjataan virheitä 3 000 €
edestä, jäsen säästää palkkiossa 450 €.

+
+ Wihurin Metro-pikatukuissa saat 5 %:n
alennuksen normaalihintaisista tuotteista.

Alennus ei koske alkoholi eikä tupakkatuotteita.

++ Kaikista Suomen Scandic, Hilton, Crow-

ne Plaza, Indigo ja Holiday Inn hotelleista 16 %:n
alennus päivän huonehinnasta ja 10 %:n alennus
yli 8 hengen kokopäivä-, puolipäivä- sekä
iltapaketeista.

+
+ Holiday Club -kylpylähotellien ja lomaasuntojen päivän majoitushinnasta 15 %:n
alennuksen.

+
+ Eazybreakin edut käyttöön jopa 60 %:n
alennuksella: 5 € / kk + 1,20 € / kk / työntekijä

+
+ GreenStar Hotelsissa majoitut 1–3 hengen
huoneessa kiinteään 69 € / vrk jäsenetu-

+
+ Teboililta bensiinistä ja dieselistä Suomen
Yrittäjien jäsenkortilla alennusta 2,2 snt/litra ja

+
+ Suomen Clarion-hotelleista 19 %:n alennuksen huonehinnoista. Edun arvo vaihtelee

+ alv (sis. lounas-, työmatka-, liikunta-,
kulttuuri-, hieronta- ja hammashoitoedun.)

hintaan. Pysäköinti veloituksetta
majoituksen yhteydessä.

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

20–40 €:n välillä riippuen yöstä. Kokouspaketeista alennus 8 € / hlö.

+
+ Tallinkin ja Silja Linen laivoilla 15–30 %:n
alennuksen risteily- ja reittimatkoista reitistä
ja ajankohdasta riippuen.

+
+ Viking Linen risteilyt ja reittimatkat erikoishintaan, jopa 20 %:n alennus päivän hinnasta. Lisäksi on mahdollista käyttää kausittain
voimassa olevia arvokuponkitarjouksia,
etusi jopa 50 % päivän hinnasta

+
+ Sanoman Hyvä terveys -lehti (1 nro) tai Paikallismedian Digi 1 kk maksutta (määräaikainen)

seuraavista digilehdistä: Janakkalan Sanomat,
Jämsän Seutu, KMV-lehti, Kankaanpään Seutu,
Merikarvia-lehti, Nokian Uutiset, Rannikkoseutu,
Suur-Keuruu, Sydän-Satakunta, Tyrvään
Sanomat, Valkeakosken Sanomat.
Etu voimassa 30.6.2022 asti.

+
+ Suomen Yrittäjien jäsen saa Hookle
Premiumin ensimmäiset neljä (4) kuukautta
ilmaiseksi vuositilauksen yhteydessä.
Edun arvo on noin 40 €.

+
+ Yrityspörssi.fi:stä 30 €:n alennus uusista
myynti-, osakashaku- ja ostoilmoituksista.

