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Uusi jäsenetu Camping Key Europe -kortista
Camping Key Europe on perhekohtainen kortti, johon sisältyy tapaturma- ja vastuuvakuutus koko 
perheelle leirintäalueella ja sillä saa alennuksia ja etuja yli 3 000 leirintäalueella. CKE-kortti käy 25 
Euroopan maassa, myös Suomessa. Mobiilia CKE-korttia esittämällä kirjaudut leirintäalueelle 
nopeammin.

Camping Key Europe -kortin hinta on 
normaalisti 16 € (muovikortti) / 14 € 
(mobiilikortti), mutta nyt ne saa jäsenetuna 
Karavaanarin verkkokaupasta Muovikortti + 
Mobiili 9,95 € tai pelkkä Mobiilikortti 8,50 €.

Matkustusrajoitusten purkautuessa CKE-kortille
tulee käyttöä myös Suomen rajojen 
ulkopuolella. Huomaathan, että etu on 
voimassa vain Karavaanarin verkkokaupassa. 
Pääset hankkimaan CKE-kortin tästä.

Eckerö Linen viihtyisät laivat 

vievät taas Tallinnaan
Tästä viikosta lähtien on voinut jälleen matkustaa Suomen 
ja Viron välillä vapaasti, meren yhdistäessä kauniit 
pääkaupunkimme Helsingin ja Tallinnan jälleen. Eckerö 

https://www.karavaanarit.fi/kauppa/leirintakortit/
https://www.karavaanarit.fi/kauppa/leirintakortit/


Linen suomalaisilla laivoilla tehdään matkaa 
entistä väljemmin ja turvallisemmin, mutta vähintään yhtä 
viihtyisästi.

SF-Caravan ry:n yhteistyökumppani Eckerö Line 
toivottaakin kaikki karavaanarit tervetulleiksi hyödyntämään
jäsenetuja m/s Finlandialle sekä Finbo Cargolle.

Finbo Cargo -uutiset: 

- Finbon Cargon varaaminen samalta eckeroline.fi-
sivustolta.
- Finbo Cargon ennakkotilauspalvelu on avattu. Nyt voit 
tilata tuotteita kätevästi matkavarauksen yhteydessä 
ennakkoon. Finbo Cargon pre-order-valikoima.  
Jäsenedut Eckerö Linella. 

Singa-karaoke  jäsenille 2 kk ilmaiseksi
Nyt on tiedossa mieluisaa tekemistä juhannukseksi, ja koko loppu kesäksi. SF-Caravanin jäsenille 80 000 
laadukasta kotimaista ja kansainvälistä karaokelaulua käyttöön tietokoneella, mobiililaitteilla ja 
älytelkkarissa 2 kuukaudeksi täysin ilmaiseksi.

Aktivoimalla jäsenedun saat lisäksi:

- satoja räätälöityjä laululistoja, joiden avulla oikea biisi löytyy joka tilanteeseen
- mahdollisuuden säätää sävelkorkeus äänellesi sopivaksi sekä laulamista helpottavan apulaulu-ominaisuuden
- uuden harrastuksen josta riittää loputtomasti iloa itselle ja ystäville. 

Lue lisää ja aktivoi etusi.

Helsingin 

Villasukkatehtaan sukilla jalkat pysyvät lämpöisinä 

kaikissa Suomen keleissä
Kotimaiset villasukat kuuluvat jokaisen karavaanarin perusvarustukseen.

Helsingin Villasukkatehdas tarjoaa SF-Caravanin jäsenille 15 % alennuksen verkkokaupastaan.

https://helsinginvillasukkatehdas.fi/tuote/kotimaiset-villasukat/
https://www.karavaanarit.fi/jasenyys/jasenedut/singa-karaoke/
https://www.karavaanarit.fi/jasenyys/jasenedut/eckero-line/
https://www.eckeroline.fi/shopping/finbo-cargo-preorder?utm_campaign=1434800_Meri%20yhdist%C3%A4%C3%A4%20meid%C3%A4t%20j%C3%A4lleen%20(matkustusrajoitusten%20poistuttua)&utm_medium=email&utm_source=email_b2c&dm_i=4AWN,UR3K,4ZYHYI,3R85R,1
http://www.eckeroline.fi/
http://www.eckeroline.fi/
https://www.eckeroline.fi/blog/ajankohtaista-koronaviruksesta/
https://www.karavaanarit.fi/jasenyys/jasenedut/singa-karaoke/
http://www.eckeroline.fi/


Alennuksen saa antamalla ostoskorissa alennuskoodin CARAVAN15.

Helsingin Villasukkatehdas toivottaa kaikille karavaanareille mitä parhainta kesää sekä turvallisia kilomet

rejä!

Teboilin kesäetu  –2,5 snt/l
Tänä kesänä kotimaa on loistava matkailukohde.

Teboil tarjoaa jäsenillemme korotetun kesäedun 18.6.–
18.8.2020. Säästät polttoaineesta normaalia enemmän
ja nautit myös muista kanta-asiakkaan eduista – kaikki
tämä jäsenkortillasi. (Huomaa, että alennuksia ei 
myönnetä Teboil Express-asemilla.)

SF-Caravanin jäsenenä olet automaattisesti Teboilin 
etuasiakas ja saat jäsenkortin magneettiraidalla 
edullisemman polttoaineen lisäksi myös muita etuja, 
kuten –5% kaikista pesuista. Ei kun höyläämään!

https://www.karavaanarit.fi/jasenyys/jasenedut/teboil/
https://www.karavaanarit.fi/jasenyys/jasenedut/teboil/
https://helsinginvillasukkatehdas.fi/tuote/kotimaiset-villasukat/
https://www.karavaanarit.fi/jasenyys/jasenedut/teboil/
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