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JOULU- JA TALVISESONGIN OLUET 

 

Joulu- ja talvisesonkiin haetaan kauteen sopivia erikoisoluita, kuten esim. old ale, 

luostariolut, erilaiset porter ja stout –tyyppiset oluet, barley wine ja savuolut.  

 

Oluet 

Rajallisen saatavuuden tuotteet 

 

TOUKOKUU 

hakunumero RB160505 

tuotetyyppi pintahiivaolut 

alkoholipitoisuus vähintään 6,0 tilavuusprosenttia 

pakkaus enintään 0,5 litran lasipullo 

alkuperämaa Suomi 

 Mikäli tuotteen valmistusmaa eroaa merkin/reseptiikan 

alkuperämaasta, tulee tuotteen valmistusmaa kertoa 

tarjouksen lisätietokentässä. 

vähittäismyyntihinta määrittyy vastaanotettujen tarjousten perusteella 

saatavuus vähintään 2000 pulloa; pullojen lukumäärä ilmoitettava 

tarjouksessa 

muut vaatimukset – Talvikauteen sopiva oluttyyli. 

 – Talvikauteen sopiva ulkoasu katsotaan eduksi. 

 – Hausta voidaan ostaa useampi tuote.  

valikoimaantuloarvio marraskuu 2016 

 

Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua: 

10.6.2016 mennessä tarjousten on oltava Alkossa 

Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 31.12.2016 asti. 

1.7.2016 mennessä näytteiden on oltava Alkossa 

 

 

TOUKOKUU 

hakunumero RB160506 

tuotetyyppi pintahiivaolut 

alkoholipitoisuus vähintään 6,0 tilavuusprosenttia 

pakkaus enintään 0,5 litraa 

alkuperämaa Yhdysvallat 

 Mikäli tuotteen valmistusmaa eroaa merkin/reseptiikan 

alkuperämaasta, tulee tuotteen valmistusmaa kertoa 

tarjouksen lisätietokentässä. 

vähittäismyyntihinta määrittyy vastaanotettujen tarjousten perusteella 

saatavuus pullojen lukumäärä ilmoitettava tarjouksessa 

muut vaatimukset – Talvikauteen sopiva oluttyyli. 

 – Talvikauteen sopiva ulkoasu katsotaan eduksi. 

 – Hausta voidaan ostaa useampi tuote. 

valikoimaantuloarvio marraskuu 2016 

 

Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua: 

10.6.2016 mennessä tarjousten on oltava Alkossa 

Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 31.12.2016 asti. 

1.7.2016 mennessä näytteiden on oltava Alkossa 
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TOUKOKUU 

hakunumero RB160507 

tuotetyyppi pintahiivaolut 

alkoholipitoisuus vähintään 6,0 tilavuusprosenttia 

pakkaus enintään 0,5 litraa 

alkuperämaa muu kuin Suomi tai Yhdysvallat 

 Mikäli tuotteen valmistusmaa eroaa merkin/reseptiikan 

alkuperämaasta, tulee tuotteen valmistusmaa kertoa 

tarjouksen lisätietokentässä. 

vähittäismyyntihinta määrittyy vastaanotettujen tarjousten perusteella 

saatavuus pullojen lukumäärä ilmoitettava tarjouksessa 

muut vaatimukset – Talvikauteen sopiva oluttyyli. 

 – Talvikauteen sopiva ulkoasu katsotaan eduksi. 

 – Hausta voidaan ostaa useampi tuote. 

valikoimaantuloarvio marraskuu 2016 

 

Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua: 

10.6.2016 mennessä tarjousten on oltava Alkossa 

Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 31.12.2016 asti. 

1.7.2016 mennessä näytteiden on oltava Alkossa 

 

 


