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KESÄN 2017 KUOHUVAT JA AROMATISOIDUT VIINIT 

 

Haemme kausituotteina kuohu- sekä aromatisoituja viinejä kesäkaudelle 

2017. 

 

Huom!  

30.9.2016 Lisäys tuotehakuun KW161001:  

Etikettimerkintä Brut 

 

 

Kesän kuohuvat ja aromatisoidut viinit 

 

 

Chile 

 

LOKAKUU 

hakunumero KW161001 

tuotetyyppi roseekuohuviini 

etikettimerkintä Brut 

pakkaus 0,75 litran pullo 

vähittäismyyntihinta enintään 10,90 euroa 

saatavuus vähintään 10000 pulloa; pullojen lukumäärä 

ilmoitettava tarjouksessa 

muut vaatimukset – Rypälelajike Pinot Noir (100 %). 

 – Rypälelajikkeen tulee olla merkittynä etikettiin. 

 – Tuotantoalue on mainittava tarjouksen 

lisätietokentässä ja tuotteen etiketissä. 

valikoimaantuloarvio huhtikuu 2017 

 

 

Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua: 

20.10.2016 mennessä tarjousten on oltava Alkossa 

Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 31.8.2017 asti. 

9.11.2016 mennessä näytteiden on oltava Alkossa 
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Espanja 

 

LOKAKUU 

hakunumero KW161002 

tuotetyyppi aromatisoitu viini 

pakkaus 0,75 litran pullo 

vähittäismyyntihinta enintään 6,99 euroa 

saatavuus vähintään 25000 pulloa; pullojen lukumäärä 

ilmoitettava tarjouksessa 

muut vaatimukset – Tuotteen makuprofiili on kuvailtava tarjouksen 

lisätietokentässä. 

 – Uusi makuvariantti Alkon valikoimassa. 

 – Tuote voi olla joko frizzante, helmeilevä tai 

kuohuva. 

 – Sokeripitoisuus (g/l) on mainittava tarjouksen 

lisätietokentässä. 

 – Yli 5,5 % alkoholia sisältävä tuote voidaan 

katsoa eduksi. 

 – Edullinen hinta voidaan katsoa eduksi. 

 – Kierrätysjärjestelmään kuuluminen voidaan 

katsoa eduksi. 

 – Hausta voidaan ostaa kaksi tuotetta. 

valikoimaantuloarvio huhtikuu 2017 

 

Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua: 

20.10.2016 mennessä tarjousten on oltava Alkossa 

Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 31.8.2017 asti. 

9.11.2016 mennessä näytteiden on oltava Alkossa 

 

 

LOKAKUU 

hakunumero KW161003 

tuotetyyppi roseekuohuviini 

etikettimerkintä Brut 

pakkaus 0,75 litran pullo 

tuotantoalue DO Cava 

vähittäismyyntihinta enintään 8,99 euroa 

saatavuus vähintään 40000 pulloa; pullojen lukumäärä 

ilmoitettava tarjouksessa 

muut vaatimukset – Rypälelajikkeet ja niiden osuudet on mainittava 

tarjouksen lisätietokentässä. 

 – Edullinen hinta voidaan katsoa eduksi. 

 – Kierrätysjärjestelmään kuuluminen voidaan 

katsoa eduksi. 

valikoimaantuloarvio huhtikuu 2017 

 

Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua: 

20.10.2016 mennessä tarjousten on oltava Alkossa 

Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 31.8.2017 asti. 

9.11.2016 mennessä näytteiden on oltava Alkossa 
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Espanja tai Portugali 
 

LOKAKUU 

hakunumero KW161004 

tuotetyyppi aromatisoitu viini 

täydentävä tuotetyyppi sangria 

pakkaus 2 litran hanapakkaus 

vähittäismyyntihinta enintään 14,99 euroa 

saatavuus vähintään 10000 pakkausta; pakkausten 

lukumäärä ilmoitettava tarjouksessa 

muut vaatimukset – Raaka-aineet on mainittava tarjouksen 

lisätietokentässä.  

 – Sokeripitoisuus (g/l) on mainittava tarjouksen 

lisätietokentässä.  

 – Edullinen hinta voidaan katsoa eduksi. 

 – Hakuun voi tarjota vain punaista sangriaa.  

valikoimaantuloarvio huhtikuu 2017 

 

 

Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua: 

20.10.2016 mennessä tarjousten on oltava Alkossa 

Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 31.8.2017 asti. 

9.11.2016 mennessä näytteiden on oltava Alkossa 

 

 

Italia tai Saksa 

 

LOKAKUU 

hakunumero KW161006 

tuotetyyppi aromatisoitu viini 

pakkaus 0,75 litran pullo 

vähittäismyyntihinta enintään 8,99 euroa 

saatavuus vähintään 25000 pulloa; pullojen lukumäärä 

ilmoitettava tarjouksessa 

muut vaatimukset – Tuotteen makuprofiili on kuvailtava tarjouksen 

lisätietokentässä. 

 – Uusi makuvariantti Alkon valikoimassa. 

 – Tuote voi olla joko frizzante, helmeilevä tai 

kuohuva. 

 – Sokeripitoisuus (g/l) on mainittava tarjouksen 

lisätietokentässä. 

 – Yli 5,5 % alkoholia sisältävä tuote voidaan 

katsoa eduksi. 

 – Edullinen hinta voidaan katsoa eduksi. 

 – Kierrätysjärjestelmään kuuluminen voidaan 

katsoa eduksi. 

 – Hausta voidaan ostaa kaksi tuotetta. 

valikoimaantuloarvio huhtikuu 2017 

 

Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua: 

20.10.2016 mennessä tarjousten on oltava Alkossa 

Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 31.8.2017 asti. 

9.11.2016 mennessä näytteiden on oltava Alkossa 
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Itävalta tai Saksa 

 

LOKAKUU 

hakunumero KW161007 

tuotetyyppi aromatisoitu alkoholiton juoma 

alkoholipitoisuus 0 – 0,5 tilavuusprosenttia 

pakkaus 0,75 litran pullo 

vähittäismyyntihinta enintään 5,99 euroa 

saatavuus vähintään 2000 pulloa; pullojen lukumäärä 

ilmoitettava tarjouksessa 

muut vaatimukset – Tuotteen makuprofiilin tulee olla mansikkainen. 

 – Tuote voi olla myös joko frizzante, helmeilevä 

tai kuohuva. 

 – Sokeripitoisuus (g/l) on mainittava tarjouksen 

lisätietokentässä. 

 – Edullinen hinta voidaan katsoa eduksi. 

 – Kierrätysjärjestelmään kuuluminen voidaan 

katsoa eduksi. 

valikoimaantuloarvio huhtikuu 2017 

 

Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua: 

20.10.2016 mennessä tarjousten on oltava Alkossa 

Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 31.8.2017 asti. 

9.11.2016 mennessä näytteiden on oltava Alkossa 

 

Ranska 

 

LOKAKUU 

hakunumero KW161008 

tuotetyyppi samppanja tai roseesamppanja 

etikettimerkintä Brut 

pakkaus 0,2 litran pullo 

tuotantoalue AC Champagne 

vähittäismyyntihinta enintään 13,90 euroa 

saatavuus vähintään 5000 pulloa; pullojen lukumäärä 

ilmoitettava tarjouksessa 

muut vaatimukset – Moderni, nuorekas tyyli ja ulkoasu katsotaan 

eduksi. 

 – Tuotteen käyttöön liittyvä oheistuote voidaan 

katsoa eduksi. Oheistuotteen tulee olla 

kiinnitettynä itse tuotteeseen. 

 – Edullinen hinta voidaan katsoa eduksi. 

 – Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen. 

 – Hausta voidaan ostaa kaksi tuotetta.  

valikoimaantuloarvio huhtikuu 2017 

 

Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua: 

20.10.2016 mennessä tarjousten on oltava Alkossa 

Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 31.8.2017 asti. 

9.11.2016 mennessä näytteiden on oltava Alkossa 
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Uusi-Seelanti 
 

LOKAKUU 

hakunumero KW161009 

tuotetyyppi kuohuviini, ei roseekuohuviini 

täydentävä tuotetyyppi brut 

pakkaus 0,75 litran pullo 

vähittäismyyntihinta enintään 12,90 euroa 

saatavuus vähintään 10000 pulloa; pullojen lukumäärä 

ilmoitettava tarjouksessa 

muut vaatimukset – Rypälelajikkeet ja niiden osuudet on mainittava 

tarjouksen lisätietokentässä.  

 – Sokeripitoisuus (g/l) on mainittava tarjouksen 

lisätietokentässä. 

valikoimaantuloarvio huhtikuu 2017 

 

Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua: 

20.10.2016 mennessä tarjousten on oltava Alkossa 

Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 31.8.2017 asti. 

9.11.2016 mennessä näytteiden on oltava Alkossa 

 

Kesärosee 

 

Espanja, Portugali tai Saksa 

 

 

LOKAKUU 

hakunumero KW161005 

tuotetyyppi alkoholiton viini 

alkoholipitoisuus 0 – 0,5 tilavuusprosenttia 

pakkaus 0,75 litran pullo 

vähittäismyyntihinta enintään 8,99 euroa 

saatavuus vähintään 1000 pulloa; pullojen lukumäärä 

ilmoitettava tarjouksessa 

muut vaatimukset – Rypäleet ja niiden osuudet on mainittava 

tarjouksen lisätietokentässä. 

 – Kierrekapselisuljenta. 

 – Tuote voi olla myös frizzante tai helmeilevä. 

 – Valmistusprosessi on kuvattava tarjouksen 

lisätietokentässä. 

 – Sokeripitoisuus (g/l) on mainittava tarjouksen 

lisätietokentässä. Alhainen sokeripitoisuus 

voidaan katsoa eduksi. 

 – Edullinen hinta voidaan katsoa eduksi. 

 – Kierrätysjärjestelmään kuuluminen voidaan 

katsoa eduksi. 

 – Hausta voidaan ostaa kaksi tuotetta. 

valikoimaantuloarvio huhtikuu 2017 

 

Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua: 

20.10.2016 mennessä tarjousten on oltava Alkossa 

Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 31.8.2017 asti. 

9.11.2016 mennessä näytteiden on oltava Alkossa 


