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LIKÖÖRIT 

Kesäväkevät 
 
JOULUKUU 
hakunumero KS151201 
tuotetyyppi maustelikööri 
täydentävä tuotetyyppi fantasialikööri 
alkoholipitoisuus 15 - 22 tilavuusprosenttia 
pakkaus 0,5 litran tai 0,7 litran pullo 
alkuperämaa alkuperämaa ei määrätty; ilmoitettava tarjouksessa 
vähittäismyyntihinta enintään 14,99 euroa 
muut vaatimukset – Muu maku kuin suklaa, toffee, kerma, kahvi, yrtti, 

lakritsi tai salmiakki. 
 – Tuotteen makuprofiili on kuvailtava tarjouksen 

lisätietokentässä. 
 – Moderni, nuorekas tyyli ja ulkoasu katsotaan eduksi. 
 – Sokeripitoisuus (g/l) on mainittava tarjouksen 

lisätietokentässä. 
 – Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen. 
valikoimaantuloarvio huhtikuu 2016 
tarjouksen oltava perillä viimeistään 15.12.2015 
 
 
Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua: 
15.12.2015 mennessä tarjousten on oltava Alkossa 
Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 31.5.2016 asti. 
13.1.2016 mennessä näytteiden on oltava Alkossa 
 
 
JOULUKUU 
hakunumero KS151202 
tuotetyyppi marjalikööri 
alkoholipitoisuus vähintään 22 tilavuusprosenttia 
pakkaus 0,35 litran tai 0,5 litran pullo 
alkuperämaa alkuperämaa ei määrätty; ilmoitettava tarjouksessa 
vähittäismyyntihinta enintään 19,99 euroa 
muut vaatimukset – Uusi makuvariantti Alkon valikoimassa. 
 – Muu marja kuin mustikka, mansikka, vadelma, karpalo, 

puolukka, lakka, tyrni, mustaherukka tai mesimarja. 
 – Moderni, nuorekas tyyli ja ulkoasu katsotaan eduksi. 
 – Sokeripitoisuus (g/l) on mainittava tarjouksen 

lisätietokentässä. 
 – Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen. 
valikoimaantuloarvio huhtikuu 2016 
tarjouksen oltava perillä viimeistään 15.12.2015 
 
 
Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua: 
15.12.2015 mennessä tarjousten on oltava Alkossa 
Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 31.5.2016 asti. 
13.1.2016 mennessä näytteiden on oltava Alkossa 
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JOULUKUU 
hakunumero KS151203 
tuotetyyppi likööri 
täydentävä tuotetyyppi leivos- tai keksiarominen 
alkoholipitoisuus 15 - 22 tilavuusprosenttia 
pakkaus 0,35 litran tai 0,5 litran pullo 
alkuperämaa alkuperämaa ei määrätty; ilmoitettava tarjouksessa 
vähittäismyyntihinta enintään 29,90 euroa/litra 
muut vaatimukset – Uusi makuvariantti Alkon valikoimassa. 
 – Tuotteen makuprofiili on kuvailtava tarjouksen 

lisätietokentässä. 
 – Sokeripitoisuus (g/l) on mainittava tarjouksen 

lisätietokentässä. 
 – Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen. 
valikoimaantuloarvio huhtikuu 2016 
tarjouksen oltava perillä viimeistään 15.12.2015 
 
 
Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua: 
15.12.2015 mennessä tarjousten on oltava Alkossa 
Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 31.5.2016 asti. 
13.1.2016 mennessä näytteiden on oltava Alkossa 
 

 


