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Sähköinen jäsenkortti
ja ajankohtaiset edut
Karavaanarin
mobiilista
Karavaanarin mobiili tarjoaa SF-Caravanin
jäsenille sähköisen jäsenkortin, ajan tasalla
olevat jäsenedut ja tapahtumat. Mobiilissa
voit myös maksaa jäsenmaksun ja päivittää
omia yhteystietojasi.

Karavaanarin mobiiliin mobiili.karavaanarit.fi 
kirjaudut jäsennumerolla
ja salasanalla. Tunnukset ovat samat
kuin karavaanarit.fi -jäsensivuille
kirjauduttaessa.

Kirjaudu tästä Karavaanarin mobiiliin.

Caravan Show 22.-24.4.2022, Turun
Messukeskus
Pitkän odotuksen jälkeen matkailuajoneuvoalan messut, Caravan Show. Laajan
näytteilleasettajajoukon lisäksi messuilla on luvassa SF-Caravan ry:n tarjoama
vankka asiaohjelma; tietopaketti matkailuun, turvallisuuteen ja liikenteeseen.

 Caravan-lehden ja SF-Caravanin osastolla pääset tapaamaan liiton
asiantuntijoita ja hoitamaan jäsenasiasi henkilökunnan avustuksella. Merkkaa Caravan
Show kalenteriisi jo nyt ja osta liput edullisemmin ennakkoon.

 SF-Caravan Turku ry:n messutreffeillä yövyt matkailuajoneuvossasi Messukeskuksen
pihassa vaikka koko viikonlopun, messujen lisäksi kauniin keväiseen Turkuun tutustuen.

Koulutus on merkittävä jäsenetu
SF-Caravan ry järjestää kaikille jäsenilleen avoimia koulutustilaisuuksia ja webinaareja.
Koulutus on SF-Caravanin jäsenelle pääsääntöisesti maksutonta. Matkat koulutuspaikalle,
majoituksen ja ruokailut osallistujat maksavat itse. Tutustu kevään koulutuskalenteriin.

Tulossa mm. 5.-6.3. Leirintämatkailun kehittämispäivät Pajulahdessa 
 sekä 2.4. toiminnallinen Turvallisuuspäivä Länsi-Suomen Pelastusharjoitusalueella,

Porissa. Yhdistystoiminnan kevätkiertue vierailee maaliskuussa 12.3. Lohenpyrstössä ja
Etuniemessä sekä 19.3. Vankkurivehmaalla ja 26.3. Lukkuhaassa.    
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Suomalaisen Eckerö Linen jäsenedut
karavaanareille vuonna 2022
Ylitä Suomenlahti viihtyisästi ajoneuvon kanssa. M/s Finlandialla pääset Länsisatamasta
tutusti Tallinnan ytimeen. Vuosaaresta Muugaan kulkevalla m/s Finbo Cargolla kierrät
keskustojen ruuhkat.

Etu karavaanareille -10–50 % henkilö- ja
ajoneuvolippujen reitti- ja
risteilyhinnoista. Uutuutena vuodelle 2022
tarjoamme myös Finbo Cargolla osan
lähdöistä 50 % alennuksella.

Katso rahanarvoiset etusi karavaanarit.fi -
sivustolta ja varaa matka
tuotekoodilla SFCRV5 osoitteesta www.ecke
roline.fi

Voimassa oleva jäsenkortti tulee esittää
lippuja lunastettaessa.

Alennus Ifin Turvakaupan ostoksistasi

Nyt on hyvä aika päivittää matkailuauton ja
muiden ajoneuvojesi turvallisuus kuntoon. If
tarjoaa SF-Caravanin jäsenille 10 euron
alennuksen ostoksesta, kun
yhteisostoksen arvo ylittää 50 euroa.
Käy tutustumassa valikoimaan ja hyödynnä
etusi osoitteessa https://turvakauppa.if.fi.

Saat hyödynnettyä jäsenedun lisäämällä
ostoskorissa
alennuskoodikenttään: IfCaravan.
Etu on voimassa maaliskuun loppuun asti.

Laadukkaat, kestävät ja taloudelliset Michelin
Agilis X-Ice North –nastarenkaat pakettiautoon

 - nyt edulliseen kampanjahintaan
Euromasterilta
 
 215/65 R 16 C 109/107 R  599 € (norm. 726,50 €) 

 235/65 R 16 C 115/113 R  749 € (norm. 855 €)
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Tarjoushinta sisältää 4 rengasta alleasennettuna, kierrätysmaksut ja normaaliventtiilit. Hinnat
voimassa niin kauan kuin renkaita riittää. Osta renkaat Euromasterin verkkokaupasta tai ota
heti yhteys lähimpään Euromasterin palvelupisteeseen.

Helmikuun ajan myös kaikista muista Michelinin henkilö- ja pakettiauton talvirenkaista
40 € alennusta per asennettu rengassarja.

Huom! SF-Caravanin jäsenalennuksia ei voi yhdistää näihin tarjouksiin.

Muista myös Euromasterin pysyvät jäsenedut, mm. omien renkaiden vaihto 35 € (henkilö-
ja SUV-autot) ja 45 € (paketti- ja matkailuautot). Tai tee kaupat kesärenkaista jo nyt
jäsenetuhintaan. Tästä jäsenetuihin. 
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