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JOULUVIINIT 2017 

 

Australia 

 

MAALISKUU 

hakunumero KW170301 

tuotetyyppi punaviini 

pakkaus 0,75 litran pullo 

tuotantoalue South Eastern Australian ala-alue 

vähittäismyyntihinta enintään 13,90 euroa 

saatavuus vähintään 20 000 pulloa; pullojen lukumäärä ilmoitettava 

tarjouksessa 

muut vaatimukset – Rypälelajike Cabernet Sauvignon (100 %). 

 – Rypälelajikkeen tulee olla merkittynä etikettiin. 

 – Tarkempi tuotantoalue kuin South Eastern Australia.  

 – Tarkempi tuotantoalue on mainittava tarjouksen 

lisätietokentässä ja tuotteen etiketissä.  

 – Kierrekapselisuljenta. 

 – Tuotteella tulee olla juhlava joulukauteen sopiva ulkoasu. 

 – Uusi tuote vakiovalikoimaamme, ei valikoimassa jo olevan 

tuotteen lisäpullokoko. 

 – Luomuviini voidaan katsoa eduksi. 

 – Juhlava joulukauteen sopiva kuljetuspakkaus voidaan katsoa 

eduksi. Tällöin kuljetuspakkauksen kuva on liitettävä 

tarjoukseen.  

 – Jakeluaika 5.10. - 23.12.2017. 

valikoimaantuloarvio lokakuu 2017 

 

 

Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua: 

7.4.2017 mennessä tarjousten on oltava Alkossa 

Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 31.12.2017 asti. 

28.4.2017 mennessä näytteiden on oltava Alkossa 
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Chile 

 

MAALISKUU 

hakunumero KW170302 

tuotetyyppi punaviini 

pakkaus 0,75 litran pullo 

vähittäismyyntihinta enintään 10,90 euroa 

saatavuus vähintään 50 000 pulloa; pullojen lukumäärä ilmoitettava 

tarjouksessa 

muut vaatimukset – Rypälelajike Syrah/Shiraz. 

 – Rypälelajikkeen tulee olla merkittynä etikettiin. 

 – Tuotantoalue on mainittava tarjouksen lisätietokentässä ja 

tuotteen etiketissä. 

 – Kierrekapselisuljenta.  

 – Tuotteella tulee olla jouluinen etiketti.  

 – Uusi tuote vakiovalikoimaamme, ei valikoimassa jo olevan 

tuotteen lisäpullokoko. 

 – Luomuviini katsotaan eduksi. 

 – Jouluinen kuljetuspakkaus voidaan katsoa eduksi. Tällöin 

kuljetuspakkauksen kuva on liitettävä tarjoukseen. 

 – Jakeluaika 5.10. - 23.12.2017. 

valikoimaantuloarvio lokakuu 2017 

 

 

Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua: 

7.4.2017 mennessä tarjousten on oltava Alkossa 

Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 31.12.2017 asti. 

28.4.2017 mennessä näytteiden on oltava Alkossa 
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Chile, Espanja tai Saksa 

 

Jouluviini 

 

MAALISKUU 

hakunumero KW170303 

tuotetyyppi aromatisoitu viini 

pakkaus 0,75 litran pullo 

vähittäismyyntihinta enintään 12,90 euroa 

saatavuus vähintään 40 000 pulloa; pullojen lukumäärä ilmoitettava 

tarjouksessa 

muut vaatimukset – Tuotteen tulee olla maustettu joko glögillä tai perinteisillä 

glögimausteilla. 

 – Tuotteen tulee olla frizzante, helmeilevä tai 

kuohuviinipohjainen. 

 – Tuotteen tulee olla pakattu kuohuviinipulloon. 

 – Tuotteen raaka-aineet on mainittava tarjouksen 

lisätietokentässä. 

 – Valmistusprosessi on kuvattava tarjouksen lisätietokentässä. 

 – Sokeripitoisuus (g/l) on mainittava tarjouksen 

lisätietokentässä. 

 – Tuotteella tulee olla juhlava joulukauteen sopiva ulkoasu. 

 – Edullinen hinta voidaan katsoa eduksi. 

 – Juhlava joulukauteen sopiva kuljetuspakkaus voidaan katsoa 

eduksi. Tällöin kuljetuspakkauksen kuva on liitettävä 

tarjoukseen. 

 – Hausta voidaan ostaa useampi tuote.  

 – Jakeluaika 5.10. - 23.12.2017. 

valikoimaantuloarvio lokakuu 2017 

 

 

Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua: 

7.4.2017 mennessä tarjousten on oltava Alkossa 

Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 31.12.2017 asti. 

28.4.2017 mennessä näytteiden on oltava Alkossa 
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Espanja 

 

MAALISKUU 

hakunumero KW170304 

tuotetyyppi kuohuviini, ei roseekuohuviini 

etikettimerkintä Brut 

pakkaus 0,75 litran pullo 

tuotantoalue DO Cava 

vähittäismyyntihinta enintään 11,90 euroa 

saatavuus vähintään 10 000 pulloa; pullojen lukumäärä ilmoitettava 

tarjouksessa 

muut vaatimukset – Kolmen rypälelajikkeen sekoite: Macabeo, Xarello ja 

Parellada. 

 – Tuotteella tulee olla jouluinen ulkoasu. 

 – Ns. "sleeved bottle" katsotaan eduksi. 

 – Uusi tuote vakiovalikoimaamme, ei valikoimassa jo olevan 

tuotteen lisäpullokoko.  

 – Luomuviini voidaan katsoa eduksi. 

 – Juhlava joulukauteen sopiva kuljetuspakkaus voidaan katsoa 

eduksi. Tällöin kuljetuspakkauksen kuva on liitettävä 

tarjoukseen. 

 – Jakeluaika 5.10. - 23.12.2017. 

valikoimaantuloarvio lokakuu 2017 

 

Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua: 

7.4.2017 mennessä tarjousten on oltava Alkossa 

Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 31.12.2017 asti. 

28.4.2017 mennessä näytteiden on oltava Alkossa 

 

 

Italia 

 

MAALISKUU 

hakunumero KW170305 

tuotetyyppi punaviini 

pakkaus 0,75 litran pullo 

tuotantoalue DOCG Amarone della Valpolicella tai DOCG Amarone della 

Valpolicella Classico 

vähittäismyyntihinta enintään 25,90 euroa 

saatavuus vähintään 10 000 pulloa; pullojen lukumäärä ilmoitettava 

tarjouksessa 

muut vaatimukset – Rypälelajikkeet osuuksineen on mainittava tarjouksen 

lisätietokentässä. 

 – Tuotteella tulee olla juhlava joulukauteen sopiva ulkoasu. 

 – Uusi tuote vakiovalikoimaamme, ei valikoimassa jo olevan 

tuotteen lisäpullokoko.  

 – Juhlava joulukauteen sopiva kuljetuspakkaus voidaan katsoa 

eduksi. Tällöin kuljetuspakkauksen kuva on liitettävä 

tarjoukseen. 

 – Jakeluaika 5.10. - 23.12.2017. 

valikoimaantuloarvio lokakuu 2017 

 

Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua: 

7.4.2017 mennessä tarjousten on oltava Alkossa 

Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 31.12.2017 asti. 

28.4.2017 mennessä näytteiden on oltava Alkossa 
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Ranska 

 

MAALISKUU 

hakunumero KW170306 

tuotetyyppi valkoviini 

täydentävä tuotetyyppi sokeria enintään 12 g/l 

pakkaus 0,75 litran pullo 

tuotantoalue AC Alsace 

vähittäismyyntihinta enintään 13,90 euroa 

saatavuus vähintään 10 000 pulloa; pullojen lukumäärä ilmoitettava 

tarjouksessa 

muut vaatimukset – Kahden tai useamman rypälelajikkeen sekoite, joiden 

joukossa oltava Riesling. 

 – Rieslingin on oltava hallitseva lajike (max. 60 %). 

 – Sokeripitoisuus (g/l) ja kokonaishappopitoisuus viinihappona 

(g/l) on mainittava tarjouksella. 

 – Tuotantoalue ja laatuluokitus on mainittava tuotteen 

etiketissä. 

 – Tuotteella tulee olla juhlava joulukauteen sopiva ulkoasu. 

 – Uusi tuote vakiovalikoimaamme, ei valikoimassa jo olevan 

tuotteen lisäpullokoko.  

 – Luomuviini voidaan katsoa eduksi. 

 – Juhlava joulukauteen sopiva kuljetuspakkaus voidaan katsoa 

eduksi. Tällöin kuljetuspakkauksen kuva on liitettävä 

tarjoukseen. 

 – Jakeluaika 5.10. - 23.12.2017. 

valikoimaantuloarvio lokakuu 2017 

 

 

Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua: 

7.4.2017 mennessä tarjousten on oltava Alkossa 

Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 31.12.2017 asti. 

28.4.2017 mennessä näytteiden on oltava Alkossa 
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Saksa 

 

MAALISKUU 

hakunumero KW170307 

tuotetyyppi punaviini 

pakkaus 0,75 litran pullo 

vähittäismyyntihinta enintään 12,90 euroa 

saatavuus vähintään 18 000 pulloa; pullojen lukumäärä ilmoitettava 

tarjouksessa 

muut vaatimukset – Rypälelajike Pinot Noir. 

 – Rypälelajikkeen tulee olla merkittynä etikettiin. 

 – Laatuluokiteltu viini. Viinin laatuluokitus ja tuotantoalue on 

mainittava tarjouksen lisätietokentässä ja tuotteen etiketissä. 

 – Tuotteella tulee olla jouluinen etiketti.  

 – Kierrekapselisuljenta.  

 – Uusi tuote vakiovalikoimaamme, ei valikoimassa jo olevan 

tuotteen lisäpullokoko. 

 – Luomuviini voidaan katsoa eduksi. 

 – Jouluinen kuljetuspakkaus voidaan katsoa eduksi. Tällöin 

kuljetuspakkauksen kuva on liitettävä tarjoukseen. 

 – Jakeluaika 5.10. - 23.12.2017. 

valikoimaantuloarvio lokakuu 2017 

 

Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua: 

7.4.2017 mennessä tarjousten on oltava Alkossa 

Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 31.12.2017 asti. 

28.4.2017 mennessä näytteiden on oltava Alkossa 

 

MAALISKUU 

hakunumero KW170308 

tuotetyyppi valkoviini 

täydentävä tuotetyyppi sokeria enintään 12 g/l 

pakkaus 0,75 litran pullo 

vähittäismyyntihinta enintään 9,99 euroa 

saatavuus vähintään 35 000 pulloa; pullojen lukumäärä ilmoitettava 

tarjouksessa 

muut vaatimukset – Rypälelajike Riesling. 

 – Rypälelajikkeen tulee olla merkittynä etikettiin. 

 – Laatuluokiteltu viini. Viinin laatuluokitus ja tuotantoalue on 

mainittava tarjouksen lisätietokentässä ja tuotteen etiketissä. 

 – Sokeripitoisuus (g/l) ja kokonaishappopitoisuus viinihappona 

(g/l) on mainittava tarjouksella. 

 – Kierrekapselisuljenta. 

 – Tuotteella tulee olla jouluinen etiketti.  

 – Uusi tuote vakiovalikoimaamme, ei valikoimassa jo olevan 

tuotteen lisäpullokoko. 

 – Luomuviini voidaan katsoa eduksi.  

 – Jouluinen kuljetuspakkaus voidaan katsoa eduksi. Tällöin 

kuljetuspakkauksen kuva on liitettävä tarjoukseen. 

 – Jakeluaika 5.10. - 23.12.2017. 

valikoimaantuloarvio lokakuu 2017 

 

Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua: 

7.4.2017 mennessä tarjousten on oltava Alkossa 

Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 31.12.2017 asti. 

28.4.2017 mennessä näytteiden on oltava Alkossa 


