Talvirenkaat kelien edellyttäessä alle jo 1. marraskuuta
Ajoneuvon kuljettaja on vastuussa siitä, että autossa on talviolosuhteissa talvirenkaat. Uuden
tieliikennelain myötä talvirenkaita on käytettävä 1. marraskuuta – 31. maaliskuuta välisenä aikana,
jos sää tai keli sitä edellyttää. Kesärenkaita saa ko. aikavälillä käyttää ainoastaan silloin, kun
tieolosuhteet ovat kaikin puolin kesärenkaille soveltuvat.
Renkaiden kunnolla on suuri vaikutus liikenneturvallisuuteen. Kulutuspinnan lisäksi on syytä kiinnittää
huomiota renkaiden ikään, ja nastarenkaissa jäljellä olevien nastojen määrään ja kuntoon. Kulkupelisi
renkaat saat uusittua ja vaihdatettua mm. yli 80 palvelupisteen voimin palvelevalla SF-Caravanin
yhteistyökumppani Euromasterilla.

Karavaanarin tiepalvelu varmistaa
perillepääsysi
Karavaanarin tiepalvelu on SF-Caravanin jäsenille
tarkoitettu maksullinen lisäpalvelu, joka on valmiina
auttamaan, jos matkasi yllättäen keskeytyy. Palvelu
huolehtii sekä sinun että samassa ajoneuvossa
kanssasi matkustavien perillepääsystä. Palvelun hinta
on 70 € / 12 kk.
Karavaanarin tiepalvelu toimii yhdellä puhelinsoitolla ja
kattaa järjestämiensä palveluiden kustannukset lähes
kaikkialla Euroopassa. Lisätietoa tiepalvelusta on
luettavissa karavaanarit.ﬁ -sivustolla, jossa saat
hoidettua myös liittymisen.

Kauppa käy Tavaratorin palstoilla
Jäsensivuille kirjautuneena jäsenenä pääset
ilmoittamaan Tavaratorin Ostetaan- ja Myydään palstoilla. Tavaratorin löydät Etuteltan puheet -

keskustelupalstalta.
Ohjeet ilmoittamiseen ja ilmoituksen poistoon löydät
täältä. Huomaathan aina poistaa ilmoituksesi kaupat
tehtyäsi!

Äänikirjoista iloa syksyn automatkoille
SF-Caravanin jäsenenä saat kokeilla Suomen
suosituinta äänikirjapalvelua maksutta 30 päivän ajan.
Kokeilujakson aikana sinulla on käytössäsi BookBeat
Premium, jolla kuuntelet ja luet rajattomasti e- ja
äänikirjoja yli 300 000 kirjan valikoimasta.
Etu on voimassa uusille BookBeat-käyttäjille. Ohjeet
edun lunastamiseksi löydät karavaanarit.fi -sivustolta.

Matkailuauton matot mittatilaustyönä
jäsenetuhintaan
Evamatto valmistaa auton matot, matkailuauton matot
ja venematot mittatilaustyönä. Asiakkaat valitsevat
maton ja kanttauksen värin sekä materiaalin.
Matkailuautonmatto- tai venemattotilauksissa vanhat
matot / sapluunat malliksi, tai henkilökunta ottaa mitat
ja valmistaa sapluunat itse.
SF-Caravanin jäsenille 10 % alennus jäsenkorttia
näyttämällä.
Henkilöauton matot voi tilata suoraan
verkkokaupasta www.evamatto.fi, jossa
alennuskoodina SFCARAVAN.
Evamatto toimii Espoossa osoitteessa Finnoonniitty 1 A
15. Tarkemmat yhteystiedot kotisivulta
www.evamatto.fi.
Kaikki SF-Caravan ry:n jäsenetuliikkeet löydät
paikkakuntakohtaisesti luokiteltuina karavaanarit.fi sivuston jäseneduista.

Halloweenit, isänpäivätreﬃt ja pikkujoulut –
seuraa tapahtumakalenteria
Toiminta yhdistyksissä jatkuu aktiivisena. Loppusyksyn
reissuille löytyy monenmoista tapahtumaa matkan
varrelta; Halloween-pirskeitä, valotreffejä,
isänpäivätreffejä ja pikkujouluja, aina kauneimpia
joululauluja myöten. Ajankohtaiset tapahtumat ja treﬃt
näet karavaanarit.ﬁ -sivuston tapahtumakalenterista.

