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Yleistä

OSTOSUUNNITELMAT VUODELLE 2015

Ostosuunnitelma julkaistaan Alkon internetsivustolla kaksi kertaa vuodessa, touko- ja marraskuussa. 
Toukokuussa 2014 julkaistussa ostosuunnitelmassa haemme tuotteita vuoden 2015 alkupuolelle ja 
marraskuun ostosuunnitelmassa vuoden 2015 loppupuolelle

Valikoiman suunnittelu perustuu asiakaskysyntään, eri asiakasryhmien tarpeisiin ja olemassa 
olevaan valikoimaan. Mikäli asiakaskysynnän rakenne muuttuu olennaisesti ennusteistamme tai 
valikoimahallinnalliset syyt niin vaativat, arvioimme ostotarpeet uudelleen ja ilmoitamme niistä 
alko.fi-sivustolla. 

TIETOA ALKON MYYNNISTÄ

Tietoa Alkon myynnistä on alko.fi-sivustolla kohdassa Alko palvelee > Myyntitilastot.
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Valikoiman hallinta

VALIKOIMAKORITUS

Alkon vakiovalikoimaa hallitaan valikoimakorituksen avulla. Koritus yhdistää vakiovalikoiman tuotteet ja 
myymäläverkoston myymälät ja sisältää periaatteet, joiden mukaan eri myymälätyypin myymälät 
muodostavat valikoimansa. Tuotteen valikoimakori perustuu myynnin volyymin lisäksi asiakaskysynnän 
rakenteellisiin painotuksiin.  Myymälätyypityksen ja korituksen lähtökohtana on ohjata tuotteet niihin 
myymälöihin, joissa niille on luontaista asiakaskysyntää. Myynniltään kaikkein suurimmat tuotteet pidetään 
kaupan kaikissa muissa myymälöissä paitsi erikois- ja jokerimyymälöissä. Tuotteet, joiden ostajajoukko on 
suppea ja joiden valtakunnallisesta myynnistä vastaa vain pieni määrä myymälöitä, ohjataan ainoastaan näihin, 
asiakkaiden kannalta olennaisiin myymälöihin.

Vuodelle 2015 valikoiman hallintaa ollaan uudistamassa uudella kohdentamismallilla. Se etenee alko.fi-sivustolla 
tavarantoimittajaosiossa julkaistun suunnitelman ja kuulemismenettelyn mukaisesti. Ostosuunnitelma 1/2015 
pohjautuu nyt käytössä olevaan valikoimakoritukseen ja myymälätyyppeihin. Hakuihin on kuitenkin jo lisätty 
tuoteryhmäpuun mukaisia tarkentavia segmenttitietoja, kuten puna- ja valkoviinien makutyypit. 

Alla on suuntaa-antava kuvaus tuotteiden luonteesta ja asiakasprofiilista koreittain. Valikoimakoreihin kuuluvat 
tuotteet yhdistetään myymälätyyppeihin seuraavalla sivulla olevan taulukon mukaisesti. 

Kori Tuotteiden luonne Asiakasprofiili Tuotteiden lkm

1 Suurimenekkisimmät tuotteet               
– käytännössä kaikissa myymälöissä. Kaikki asiakkaat 100

2

Makuprofiililtaan selkeitä ja helposti 
lähestyttäviä tuotteita. Ulkoasultaan 
kaupallisia, suomalaiseen markkinaan 
sopivia ja mieleen jääviä arkituotteita.

Vakiintuneet asiakkaat                       
– hinta ja tuttuus tärkeitä. Noin 430

3

Makuprofiililtaan moniulotteisempia 
tuotteita, kuitenkin helposti 
lähestyttäviä. Innovatiivisuus, 
modernius, brändit ja kaupallisuus 
korostuvat ulkoasussa.

Vakiintuneet asiakkaat ja kokeilijat 
– hinta, ulkoasu ja tuotemerkki ovat 
tärkeitä.

Noin 600

4
Makuprofiililtaan tuotetyypille ominaisia. 
Brändi, innovatiivisuus, kaupallisuus, 
alueellisuus ja luokitus korostuvat.

Trendien seuraajat ja 
ruoka- ja juoma-harrastajat                                        
– lukevat ja kuuntelevat suosituksia.

Noin 530

5
Klassisuus korostuu. Alueellisuus, 
luokitus, tyypillisyys ja kansainvälinen 
arvostus.

Nautiskelijat, harrastelijat                  
– tuotteiden arvostelut ja tunnettuus 
tärkeää.

Noin 380

6 Rajallisen saatavuuden kertaostot

Juomaharrastajat                               
– syvällistä tuotetietämystä, tuottajan 
ja tuotteen tunnettuus ja mm. 
vuosikerta-arviot tärkeitä.

Noin 200

A
Erikoistuotteet vain Arkadian myymälän 
(2102) valikoimissa – kansainvälinen 
saatavuus on erittäin rajallinen.

Juomaharrastajat                               
– haluavat edelleen syventää 
tuotetietämystään, ostavat viinejä 
sijoitus- tai keräilykohteina.

Noin 100 
kerrallaan

K Kausituotteet – myynnissä vain rajallisen 
ajan Kaikki asiakkaat Vaihtelee 

sesongeittain

P Pienimenekkiset palvelutuotteet            
– valikoimissa monipuolisuuden vuoksi

Erikoissegmenttien tuotteista 
kiinnostuneet asiakkaat Noin 300



OSTOSUUNNITELMA  1/2015 5

MYYMÄLÄTYYPIT

Myymälät on jaettu valikoiman hallinnan kannalta yhdeksään tyyppiin myyntivolyymien, myynnin 
rakenteen, paikallisten ja alueellisten kysyntä- ja liikepaikkatekijöiden sekä asiakaspalvelunäkökohtien 
perusteella:

Erikois- ja plusmyymälöissä myynnin rakenne on erilainen kuin muissa myymälöissä. Näissä 
myymälöissä sekä viinien että väkevien myynti painottuu laajempaan valikoimaan ja kalliimpiin hinta- 
ja tuoteryhmiin. Jokerimyymälät ovat kooltaan poikkeuksellisen pieniä ja sesonkimyymälöissä on 
voimakas myynnin kausivaihtelu. Arkadian lippulaivamyymälä kuuluu myymälätyyppiin laaja plus.

Myymälät seuraavat säännöllisesti myyntiään ja poistavat kuukausittain valikoimistaan heikoimmin 
myyvät tuotteet. Korituksen mukaiset pakolliset tuotteet pidetään kuitenkin valikoimissa vähintään 12 
kuukauden ajan.

Myymälätyypit tarkistetaan ja päivitetään kerran vuodessa. 

VAKIOVALIKOIMAN KEHITYS

Alla olevassa taulukossa on esitetty hinnastossa olevien tuotteiden määrän kehitys vuosina 
2009 – 2013.  Luvut sisältävät myös lisäpullokoot sekä Arkadian myymälän A-korin tuotteet.

Ostosuunnitelmassa hakujen määrä on pääosin linjassa valikoimasta ennakoitujen poistumien kanssa.

Myymälätyyppi Myymälöitä noin Valikoimakorit

Perus 77 1 2

Perus + 29 1 3

Sesonki 52 1

Normaali 105 1 2 3

Normaali + 19 1 3 4

Laaja 32 1 2 3 4

Laaja + 12 1 3 4 5 6

Erikois 5 5 6

Jokeri 17

 
2009 2010 2011 2012 2013

Tuotteita
valikoimassa 31.12. 2.659 2.571 2.587 2.662 2.729

Uudet tuotteet 628 621 712 807 768

Poistuneet tuotteet 639 713 712 698 691
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UUTUUDET–ESITE 

Uusia tuotteita tulee vakiovalikoimaan viikoittain läpi vuoden lukuun ottamatta joulukuuta, 
joka rauhoitetaan asiakaspalvelulle.

Uutuudet-esite julkaistaan 10 kertaa vuonna 2014. Kutakin esitettä varten tarvittavan tuote-
materiaalin on oltava Alkossa alla olevan aikataulun mukaisesti. 

* Tuotetietolomakkeen ja mahdollisten tuotetietokorjausten on oltava Alkossa tämän 
   aikataulun mukaisesti. 

Vuoden 2015 Uutuudet-esitteen aikataulu julkaistaan marraskuun ostosuunnitelmassa.

Tuotteiden myynti alkaa Materiaalin* toimitus viimeistään Esite ilmestyy

13.1. – 9.2. 22.11.2013 1.2.2014

10.2. – 9.3. 20.12.2013 1.3.2014

10.3. – 9.4. 28.1.2014 1.4.2014

10.4. – 9.5. 25.2.2014 2.5.2014

10.5. – 9.6. 27.3.2014 2.6.2014

10.6. – 9.8. 28.4.2014 1.7.2014

10.8. – 9.9. 1.7.2014 1.9.2014

10.9. – 9.10. 29.7.2014 1.10.2014

10.10. – 9.11. 29.8.2014 3.11.2014

10.11. – 9.12. 26.9.2014 1.12.2014
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Ostosuunnitelman hakukategoriat ja 
tarjousten tekeminen

PÄÄTUOTTEET (W, B JA S)

Päätuotteet ovat vakiovalikoiman normaalituotteita, joilta edellytetään minimimyyntivaatimuksen 
täyttymistä.

PALVELUTUOTTEET (P)

Palvelutuotteilla tarkoitetaan tuotteita, joilta ei edellytetä vuositason minimyyntivaatimukseen 
yltämistä, mutta joita Alko pitää myynnissä valikoiman monipuolisuuden ja edustavuuden vuoksi. 
Palvelutuotteet valitaan Alkon vakiovalikoimaan enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Jos tavaran-
toimittaja haluaa osallistua tarjouskilpailuun Alkon valikoimassa olevalla palvelutuotteellaan, hänen 
tulee tehdä tuotteesta uusi tarjous ostosuunnitelmassa ilmoitetun aikataulun mukaisesti. Haussa 
mahdollisesti ilmoitettu vähimmäissaatavuus on viitteellinen, ei tae ostomäärästä. Ostetun tuotteen 
tilausmäärät muodostuvat asiakaskysynnän mukaan.  

RAJALLISESTI SAATAVAT TUOTTEET (R)

Rajallisen saatavuuden tuotteet ovat kertaostoja, joita ostetaan vain sovittu määrä. 
Myymälätoimitukset tulee lopettaa, kun sovittu määrä on toimitettu.
Rajallisen saatavuuden hauissa mahdollisesti ilmoitettu vähimmäissaatavuus saattaa poiketa 
lopullisesta ostomäärästä. Tuotteiden saatavuus myyntiyksikköinä (kpl) on aina ilmoitettava 
tarjouksessa.
 
Rajallisesti saatavien tuotteiden konsepti sisältää seuraavat tuotekokonaisuudet:
– rajallisesti saatavat tuotteet, valikoimakorin 6 myymäläjakelu
– rajallisesti saatavat tuotteet, asiakasvaraukset tai arvonta, jos varaukset ylittävät saatavuuden
– rajallisesti saatavat tuotteet, vain lippulaivamyymälään ostettavat tuotteet 

Valikoimakori 6
– tuotteen saatavuus tuoteryhmästä riippuen noin sadasta pullosta ylöspäin
– tunnettu/kansainvälisesti arvostettu tuottaja/erikoistuote
– tuo lisäarvoa vakiovalikoimaan
– ostomäärä vastaa noin kuuden kuukauden tarvetta

Asiakasvaraukset tai arvonta
– tuotteen saatavuus noin 50 – 300 pulloa
– oletettu kysyntä Suomessa suurempi kuin tuotteen saatavuus
– tunnettu/kansainvälisesti arvostettu tuottaja
– ns. kulttiviini/keräilykohde

Vain lippulaivamyymälään ostettavat tuotteet (valikoimakori A)
– rajallinen saatavuus
– tunnettu/kansainvälisesti arvostettu tuottaja/tuote
– ns. kulttituote/keräilykohde
– erikoismyymälän valikoimaan lisäarvoa tuova tuote
– erikoistuote omassa kategoriassaan, esimerkiksi harvinainen lajike, tuotetyyppi, tms.

Rajallisesti saatavien tuotteiden haut aikatauluineen ovat kukin oman tuoteryhmänsä alla 
ostosuunnitelmassa. Niiden lisäksi rajallisen saatavuuden tuotteita haetaan tarvittaessa myös 
erillishakuina alko.fi-sivustolla. Erittäin rajallisesti saatavia, kansainvälisesti tunnettuja tai 
erikoistuotteita voi tarjota vuonna 2014 kiinteään hakunumeroon R2014 ja vuonna 2015 
hakunumeroon R2015. Tarjouksista on kuitenkin ennen tarjouksen tekemistä neuvoteltava 
vastaavan ostajan kanssa.  Näiden tarjousten perusteella ostetut tuotteet menevät pääsääntöisesti 
joko varattaviksi tuotteiksi tai A-koriin.
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MUUT TUOTTEET (U)

Haemme myös tuotteita, jotka ovat aivan uuden tyyppisiä tai joiden pakkauskoko tai -tyyppi on uusi 
Alkon valikoimassa. Nämä haut sisältyvät ostosuunnitelmaan tai löytyvät sivuston kohdasta alko.fi-
sivuston tavarantoimittajaosiosta kohdasta Ostosuunnitelma ja muut haut.

KAUSITUOTTEET (K)

Kausituotteiden käsittelyprosessi on tavanomaista nopeampi, ja kun otamme tuotteen  valikoimaan, 
sovimme samalla sen valikoimasta poistamisesta kauden jälkeen. Yksityiskohtaiset haut julkaisemme 
erillisinä ilmoituksina alko.fi-sivustolla. 

Alustavat kausituotteiden hakuaikataulut 

Vuoden 2015 kausilahjapakkausten tarjousaikataulut ja ohjeet julkaisemme alko.fi-sivuston 
tavarantoimittajaosiossa helmikuun 2015 aikana.Lisätietoja hakujen sisällöstä

Tuoteryhmä
Haku-
kuukausi

Valikoimaan-
tulokuukausi

Jakelu päättyy

Uudet käsityöläis- ja erikoisoluet 2015 6/2014 1/2015 vko 20/2015

Käsityöläisväkevät ja -viinit 2015 6/2014 2/2015 vko 20/2015

Kesäoluet 2015 8/2014 6/2015 vko 33/2015

Beaujolais Nouveau & Nouveau Villages 2014 8/2014 11/2014 kysynnän mukaan

Oktoberfest-oluet 2015 9/2014 9/2015 vko 42/2015

Kesäväkevät 2015 9/2014 5/2015 vko 35/2015

Kesäviinit ja -viinijuomat 2015 10 – 11/2014 5/2015 8 – 9/2015

Kesäsiiderit 2015 10/2014 5/2015 vko 35/2015

Kesä-longdrinkit 2015 10/2014 5/2015 vko 35/2015

Jouluoluet 2015 12/2014 11/2015 vko 52/2015

Talvioluet 2015 12/2014 11/2015 vko 4/2016

Joulusiiderit 2015 12/2014 11/2015 vko 52/2015
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Lisätietoja hakujen sisällöstä

Alkuperämaa 
Alkuperämaaksi katsotaan maa, jossa alkoholijuoma on pääosin valmistettu tai tuotettu.

Merkin/reseptiikan alkuperämaa
Panimotuotteissa ja väkevissä juomissa alkuperämaalla tarkoitetaan maata tai aluetta, josta tuotteen 
merkki/reseptiikka on lähtöisin tai josta tuote tyypillisesti tunnetaan. Mikäli tuotteen valmistusmaa 
eroaa merkin/reseptiikan alkuperämaasta, tulee tuotteen valmistusmaa kertoa tarjouksen 
lisätietokentässä. Tuotantolaitos valmistusmaassa ilmoitetaan sille varatussa kentässä.

Valmistusmaa
Maa, jossa tuote on valmistettu. Valmistuksena ei tässä yhteydessä pidetä alkoholijuoman 
vähäistä käsittelyä/jatkojalostusta, kuten esimerkiksi pullotusta, suodatusta, lisäaineen lisäämistä 
tai laimentamista, koska ne eivät  olennaisesti muuta juoman laatua. Myöskään kahden nesteen 
sekoittamista keskenään ei pidetä valmistuksena. 

Euroopan suojatut alkuperämerkinnät
EU-laki vuodelta 2009 koskee kaikkia viinintuottajajäsenvaltioita. Alko on tietoinen, että siirtyminen 
uusiin merkintöihin on alkanut ja siirtymävaiheessa esiintyy uusia ja vanhoja merkintöjä. Vaikka 
hauissa ei olisi erikseen mainittu molempia merkintöjä, hyväksymme kummatkin samaa laatuluokkaa 
kuvaavat merkintätavat. Epäselvissä tapauksissa tarjoajan tulee ottaa yhteyttä vastaavaan ostajaan. 

Viinien makutyypit
Puna- ja valkoviinien hauissa on määritelty hakuun soveltuvat vaihtoehtoiset makutyypit, joiden 
on todettu tuovan lisäarvoa Alkon valikoimaan. Vaihtoehtoiset makutyypit eivät haussa ole 
tärkeysjärjestyksessä. Makutyypitys on Alkon tapa jakaa viinivalikoima asiakaslähtöisesti, ja se 
pohjautuu Alkon tekemiin kuluttaja- ja ostokäyttäytymistutkimuksiin. Tuotteen makutyypin tulee säilyä 
samana vähintään tarjotun vuosikerran ajan, ja suotavaa on säilyttää se vuosikertojen vaihtumisten 
jälkeenkin. Makutyyppien luonnehdintasanoista ja täyteläisyys-/makeusasteesta on lisätietoa alko.fi-
sivustolla tavarantoimittajaosiossa. Kuvaukset ovat myös tässä ostosuunnitelmassa sivulla 10.

Alko määrittää tuotteiden makutyypit aistinvaraisessa arvioinnissa, mikä takaa puolueettomuuden ja 
tasalaatuisuuden. Määrityksen tukena käytetään ACL:n analyysitietoa. Valikoimassa olevien tuotteiden 
makutyyppiä arvioidaan laadunvalvontaohjelman mukaisesti ja aina tuotteen vuosikerran vaihdoksen 
yhteydessä. 

Kaupallisuus
Kaupallisuuden arvioinnissa voidaan ottaa huomioon esimerkiksi seuraavia tekijöitä: tuotteen hinta, 
ympäristönäkökohdat, makuprofiili, kohderyhmä ja tuotteen ulkoasu.

Kestävä kehitys
Ympäristöystävällisyydellä ja eettisyydellä on tärkeä merkitys. Suomalaiset kuluttajat ovat yhä 
enemmän ottaneet omikseen kestävää kehitystä tukevat tuotteet (mm. luomu- ja Eettisen kaupan 
-tuotteet). Myös me koemme nämä asiat tärkeiksi ja haluamme edelleen nostaa valikoimassa olevien 
kestävää kehitystä tukevien tuotteiden määrää. Eettisen kaupan piiriin luemme tällä hetkellä Reilun 
Kaupan, Fair for Life sekä For Life -sertifioinnin omaavat tuotteet.

Kestävää kehitystä tukevat tuotteen ominaisuudet on perusteltava tarjouksen lisätietokentässä, ja 
pyydettäessä on toimitettava viralliset sertifikaatit ja/tai todistukset.

Alko tukee ympäristönäkökulmaa kannustamalla tuotteiden liittämistä kierrätysjärjestelmään. Siksi 
lähes kaikissa korin 2 ja 3 hauissa tuotteen liittäminen kierrätysjärjestelmään voidaan katsoa eduksi. 

Tuotteen pakkauksen paino on varsin merkittävä osa tuotteen ympäristökuormitusta. Me haluamme 
tukea siirtymistä kevyempiin pakkauksiin, ja siksi mm. useissa viinien hauissa mainitaan, että kevyt 
pakkaus voidaan katsoa eduksi. Kevyen pakkauksen (0,75 litran viinipullo) rajaksi on määritetty 420 
grammaa. Jotta kevyt pakkaus voitaisiin katsoa eduksi, tyhjän pullon paino on mainittava tarjouksen 
lisätietokentässä.  

Lisätietoja tuotteiden tarjoamisesta löytyy Alkon valikoimaanotto-ohjeesta, joka on 
alko.fi-sivuston tavarantoimittajaosiossa.
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makeusaste 

puolimakea puolikuiva kuiva makea 

runsaan hedelmäinen 

makeusaste 

kuiva makea 

vähähappoinen – keski-
hapokas, hedelmäinen, 

pehmeä, kepeä 

PEHMEÄ & 
 KEPEÄ 

LEMPEÄ &  
MAKEAHKO 

PIRTEÄ & 
HEDELMÄINEN 

VIVAHTEIKAS 
 & RYHDIKÄS 

RUNSAS & 
PAAHTEINEN 

Luonnehdintasanat suuntaa-antavia 

keskihapokas  – erittäin 
hapokas, runsaan 

hedelmäinen, eloisa, pirteä 

hapokas  –  erittäin hapokas, 
yrttinen, vivahteikas, 
aromikas, ryhdikäs 

keskihapokas  – hapokas, 
täyteläinen, runsas, rehevä, 
paahteinen, tammen tuntua 

runsaan hedelmäinen 

keskihapokas  – erittäin 
hapokas, runsaan 

hedelmäinen, eloisa, pirteä 

hapokas  – erittäin hapokas, 
yrttinen, vivahteikas, 
aromikas, ryhdikäs 

keskihapokas  –  hapokas, 
täyteläinen, runsas, rehevä, 
paahteinen, tammen tuntua 

runsaan hedelmäinen 

keskihapokas  – erittäin 
hapokas, runsaan 

hedelmäinen, eloisa, pirteä 

vähähappoinen – keski-
hapokas, hedelmäinen, 

lempeä, makeahko 

vähähappoinen – keski-
hapokas, hedelmäinen, 

lempeä, makeahko 

vähähappoinen – hapokas, 
hedelmäinen, lempeä, 

makeahko 

PUNAVIINIEN MAKUTYYPIT

VALKOVIINIEN MAKUTYYPIT

täyteläisyysaste 

täyteläinen keskitäyteläinen kevyt erittäin täyteläinen 

raikas, kepeä, marjaisa 
 

tanniininen-erittäin 
tanniininen, jykevä, roteva, 

voimakas, ryhdikäs 

vähätanniininen-tanniininen, 
hyvin marjainen, mehevä, 

hilloinen,  

vähä-keskitanniininen (+), 
hapokas, raikas, kepeä, 

marjaisa 

vähätanniininen-tanniininen, 
hyvin marjainen, mehevä, 

hilloinen  

vähä-keskitanniininen, 
makeutta, pehmeä, 

hedelmäinen, mutkaton 

vähä-keskitanniininen, 
makeutta, pehmeä, 

hedelmäinen, mutkaton 

keski-erittäin tanniininen, 
vivahteikas, kehittynyt, 
mausteinen, aromikas  

keski-erittäin tanniininen, 
vivahteikas, kehittynyt, 
mausteinen, aromikas  

tanniininen-erittäin 
tanniininen, jykevä, roteva, 

voimakas, ryhdikäs 

vähätanniininen-tanniininen, 
hyvin marjainen, mehevä, 

hilloinen  

vähä-keskitanniininen, 
makeutta, pehmeä, 

hedelmäinen, mutkaton 

RAIKAS & 
MARJAISA 

MEHEVÄ & 
HILLOINEN 

VIVAHTEIKAS & 
KEHITTYNYT 

ROTEVA & 
VOIMAKAS 

PEHMEÄ & 
HEDELMÄINEN 

Luonnehdintasanat suuntaa-antavia 
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Panimotuotteet

TuoTehakujen yhTeenveTo

Hakukuukausi Hakunumero Juomatyyppi Maa/alue

heinäkuu B140701 lager Suomi

B140702 ale alkuperämaa ei määrätty

B140703 ale Belgia

B140704 lager alkuperämaa ei määrätty

B140705 long drink alkuperämaa ei määrätty 

PB140701 vahva lager; doppelbock Suomi

PB140702 erikoisuus; hedelmällä maustettu olut alkuperämaa ei määrätty

PB140703 alkoholiton siideri alkuperämaa ei määrätty

RB140701 ale Belgia

RB140702 ale Pohjoismaat

elokuu B140801 lager alkuperämaa ei määrätty

B140802 lager Yhdysvallat

B140803 lager Tsekki

B140805 long drink alkuperämaa ei määrätty

PB140801 ale Australia

PB140802 stout & porter Suomi

PB140803 alkoholiton olut alkuperämaa ei määrätty

syyskuu B140901 lager Baltian maat

B140902 ale Itä-Eurooppa

B140903 ale alkuperämaa ei määrätty

B140904 porter & stout Iso-Britannia

B140906 siideri Suomi

B140907 long drink Suomi

B140908 long drink Suomi

B140909 long drink Suomi

PB140901 alkoholiton olut alkuperämaa ei määrätty

RB140901 ale Belgia tai Hollanti

UB140901 siideri Ranska

lokakuu B141001 lager Tsekki

B141002 pils alkuperämaa ei määrätty

B141003 vehnäolut Suomi

B141004 stout & porter alkuperämaa ei määrätty

B141005 erikoisuus, maustettu olut alkuperämaa ei määrätty

B141006 siideri Ranska

B141007 siideri Pohjoismaat

PB141001 ale alkuperämaa ei määrätty

PB141002 hefeweizen alkuperämaa ei määrätty
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OLUET

PääTuoTTeeT

HEINÄKUU
hakunumero B140701
tuotetyyppi lager
täydentävä tuotetyyppi luomuolut
alkoholipitoisuus yli 4,7 tilavuusprosenttia
pakkaus enintään 0,5 litran tölkki
alkuperämaa Suomi
 Mikäli tuotteen valmistusmaa eroaa merkin/reseptiikan alkuperämaasta, 
 tulee tuotteen valmistusmaa kertoa tarjouksen lisätietokentässä.
vähittäismyyntihinta määrittyy vastaanotettujen tarjousten perusteella
valikoimakori 4
valikoimaantuloarvio tammikuu 2015
tarjouksen oltava perillä viimeistään 15.7.2014

HEINÄKUU
hakunumero B140702
tuotetyyppi ale
täydentävä tuotetyyppi strong ale
alkoholipitoisuus yli 11 tilavuusprosenttia
pakkaus enintään 0,5 litran lasipullo
alkuperämaa alkuperämaa ei määrätty; ilmoitettava tarjouksessa
 Mikäli tuotteen valmistusmaa eroaa merkin/reseptiikan alkuperämaasta,
 tulee tuotteen valmistusmaa kertoa tarjouksen lisätietokentässä.
vähittäismyyntihinta määrittyy vastaanotettujen tarjousten perusteella
valikoimakori 4
valikoimaantuloarvio tammikuu 2015
tarjouksen oltava perillä viimeistään 15.7.2014

Hakukuukausi Hakunumero Juomatyyppi Maa/alue

marraskuu B141101 lager Tsekki

B141102 vehnäolut alkuperämaa ei määrätty

B141103 gluteeniton olut alkuperämaa ei määrätty

B141104 pils Tsekki

PB141101 ale Suomi

RB141101 siideri Englanti, Irlanti, Skotlanti, Wales

joulukuu B141201 ale alkuperämaa ei määrätty

B141202 vehnäolut Saksa

B141203 vehnäolut alkuperämaa ei määrätty

PB141201 tumma lager Suomi

PB141202 ale; ESB Suomi

RB141201 pintahiivaolut Belgia tai Ranska

RB141202 siideri alkuperämaa ei määrätty
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HEINÄKUU
hakunumero B140703
tuotetyyppi ale
täydentävä tuotetyyppi strong ale, vaalea
alkoholipitoisuus vähintään 8,0 tilavuusprosenttia
pakkaus enintään 0,33 litran lasipullo
alkuperämaa Belgia
 Mikäli tuotteen valmistusmaa eroaa merkin/reseptiikan alkuperämaasta, 
 tulee tuotteen valmistusmaa kertoa tarjouksen lisätietokentässä.
vähittäismyyntihinta määrittyy vastaanotettujen tarjousten perusteella
valikoimakori 3
muut vaatimukset – Arvostettu tyylinsä edustaja. 
 – Kierrätysjärjestelmään kuuluminen voidaan katsoa eduksi.
valikoimaantuloarvio tammikuu 2015
tarjouksen oltava perillä viimeistään 15.7.2014

HEINÄKUU
hakunumero B140704
tuotetyyppi lager
täydentävä tuotetyyppi mannermainen tai pale
alkoholipitoisuus yli 4,7 tilavuusprosenttia
pakkaus enintään 0,5 litraa
alkuperämaa alkuperämaa ei määrätty; ilmoitettava tarjouksessa
 Mikäli tuotteen valmistusmaa eroaa merkin/reseptiikan alkuperämaasta,
 tulee tuotteen valmistusmaa kertoa tarjouksen lisätietokentässä.
vähittäismyyntihinta määrittyy vastaanotettujen tarjousten perusteella
valikoimakori 3
muut vaatimukset – Tunnettu tyylinsä edustaja.
 – Kierrätysjärjestelmään kuuluminen voidaan katsoa eduksi.
valikoimaantuloarvio tammikuu 2015
tarjouksen oltava perillä viimeistään 15.7.2014

ELOKUU
hakunumero B140801
tuotetyyppi lager
täydentävä tuotetyyppi light
alkoholipitoisuus yli 4,7 tilavuusprosenttia
pakkaus enintään 0,6 litraa
alkuperämaa alkuperämaa ei määrätty; ilmoitettava tarjouksessa
 Mikäli tuotteen valmistusmaa eroaa merkin/reseptiikan alkuperämaasta, 
 tulee tuotteen valmistusmaa kertoa tarjouksen lisätietokentässä.
vähittäismyyntihinta enintään 8,50 euroa/litra
valikoimakori 3
muut vaatimukset - Energiamäärältään vähintään 30% normaalia kevyempi. 
 - Kierrätysjärjestelmään kuuluminen voidaan katsoa eduksi.
valikoimaantuloarvio helmikuu 2015
tarjouksen oltava perillä viimeistään 15.8.2014

ELOKUU
hakunumero B140802
tuotetyyppi lager
alkoholipitoisuus 4,8 – 5,9 tilavuusprosenttia
pakkaus enintään 0,7 litraa
alkuperämaa Yhdysvallat
 Mikäli tuotteen valmistusmaa eroaa merkin/reseptiikan alkuperämaasta,
 tulee tuotteen valmistusmaa kertoa tarjouksen lisätietokentässä.
vähittäismyyntihinta määrittyy vastaanotettujen tarjousten perusteella
valikoimakori 4
muut vaatimukset – Ns. crafted beer.
valikoimaantuloarvio helmikuu 2015
tarjouksen oltava perillä viimeistään 15.8.2014
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ELOKUU
hakunumero B140803
tuotetyyppi lager
täydentävä tuotetyyppi vahva
alkoholipitoisuus vähintään 6,0 tilavuusprosenttia
pakkaus 0,5 litran lasipullo
alkuperämaa Tsekki
 Mikäli tuotteen valmistusmaa eroaa merkin/reseptiikan alkuperämaasta, 
 tulee tuotteen valmistusmaa kertoa tarjouksen lisätietokentässä.
vähittäismyyntihinta enintään 3,50 euroa
valikoimakori 4
valikoimaantuloarvio helmikuu 2015
tarjouksen oltava perillä viimeistään 15.8.2014

SYYSKUU
hakunumero B140901
tuotetyyppi lager
alkoholipitoisuus yli 4,7 tilavuusprosenttia
pakkaus enintään 0,6 litraa
alkuperämaa Baltian maat; alkuperämaa ilmoitettava tarjouksessa
 Mikäli tuotteen valmistusmaa eroaa merkin/reseptiikan alkuperämaasta,
 tulee tuotteen valmistusmaa kertoa tarjouksen lisätietokentässä.
vähittäismyyntihinta enintään 5,75 euroa/litra
valikoimakori 3
muut vaatimukset – Alkuperämaaltaan uusi maa Alkon valikoimissa voidaan katsoa eduksi. 
 – Kierrätysjärjestelmään kuuluminen voidaan katsoa eduksi.
valikoimaantuloarvio maaliskuu 2015
tarjouksen oltava perillä viimeistään 15.9.2014

SYYSKUU
hakunumero B140902
tuotetyyppi ale
alkoholipitoisuus yli 4,7 tilavuusprosenttia
pakkaus enintään 0,4 litran lasipullo
alkuperämaa Itä-Eurooppa; alkuperämaa ilmoitettava tarjouksessa
 Mikäli tuotteen valmistusmaa eroaa merkin/reseptiikan alkuperämaasta, 
 tulee tuotteen valmistusmaa kertoa tarjouksen lisätietokentässä.
vähittäismyyntihinta enintään 7,40 euroa/litra
valikoimakori 3
muut vaatimukset – Tunnettu merkki suomalaisille kuluttajille.
 – Kierrätysjärjestelmään kuuluminen voidaan katsoa eduksi.
valikoimaantuloarvio maaliskuu 2015
tarjouksen oltava perillä viimeistään 15.9.2014

SYYSKUU
hakunumero B140903
tuotetyyppi ale
täydentävä tuotetyyppi brown ale
alkoholipitoisuus yli 4,7 tilavuusprosenttia
pakkaus enintään 0,5 litran lasipullo
alkuperämaa alkuperämaa ei määrätty; ilmoitettava tarjouksessa
 Mikäli tuotteen valmistusmaa eroaa merkin/reseptiikan alkuperämaasta, 
 tulee tuotteen valmistusmaa kertoa tarjouksen lisätietokentässä.
vähittäismyyntihinta enintään 8,98 euroa/litra
valikoimakori 5
valikoimaantuloarvio maaliskuu 2015
tarjouksen oltava perillä viimeistään 15.9.2014
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SYYSKUU
hakunumero B140904
tuotetyyppi porter & stout
täydentävä tuotetyyppi porter
alkoholipitoisuus yli 4,7 tilavuusprosenttia
pakkaus enintään 0,5 litran lasipullo
alkuperämaa Iso-Britannia
 Mikäli tuotteen valmistusmaa eroaa merkin/reseptiikan alkuperämaasta, 
 tulee tuotteen valmistusmaa kertoa tarjouksen lisätietokentässä.
vähittäismyyntihinta määrittyy vastaanotettujen tarjousten perusteella
valikoimakori 4
muut vaatimukset – Arvostettu tyylinsä edustaja.
valikoimaantuloarvio maaliskuu 2015
tarjouksen oltava perillä viimeistään 15.9.2014

LOKAKUU
hakunumero B141001
tuotetyyppi lager
alkoholipitoisuus yli 4,7 tilavuusprosenttia
pakkaus enintään 0,6 litraa
alkuperämaa Tsekki
 Mikäli tuotteen valmistusmaa eroaa merkin/reseptiikan alkuperämaasta,
 tulee tuotteen valmistusmaa kertoa tarjouksen lisätietokentässä.
vähittäismyyntihinta määrittyy vastaanotettujen tarjousten perusteella
valikoimakori 4
muut vaatimukset – Edullinen hinta voidaan katsoa eduksi.
valikoimaantuloarvio huhtikuu 2015
tarjouksen oltava perillä viimeistään 15.10.2014

LOKAKUU
hakunumero B141002
tuotetyyppi pils
täydentävä tuotetyyppi imperial pils
alkoholipitoisuus yli 5,9 tilavuusprosenttia
pakkaus enintään 0,5 litraa
alkuperämaa alkuperämaa ei määrätty; ilmoitettava tarjouksessa
 Mikäli tuotteen valmistusmaa eroaa merkin/reseptiikan alkuperämaasta, 
 tulee tuotteen valmistusmaa kertoa tarjouksen lisätietokentässä.
vähittäismyyntihinta määrittyy vastaanotettujen tarjousten perusteella
valikoimakori 5
muut vaatimukset – Maininta “Imperial Pils” etiketissä voidaan katsoa eduksi.
valikoimaantuloarvio huhtikuu 2015
tarjouksen oltava perillä viimeistään 15.10.2014

LOKAKUU
hakunumero B141003
tuotetyyppi vehnäolut
täydentävä tuotetyyppi vehnäbock
alkoholipitoisuus yli 6,5 tilavuusprosenttia
pakkaus 0,5 litran lasipullo
alkuperämaa Suomi
 Mikäli tuotteen valmistusmaa eroaa merkin/reseptiikan alkuperämaasta,
 tulee tuotteen valmistusmaa kertoa tarjouksen lisätietokentässä.
vähittäismyyntihinta enintään 4,50 euroa
valikoimakori 3
muut vaatimukset – Kierrätysjärjestelmään kuuluminen voidaan katsoa eduksi.
valikoimaantuloarvio huhtikuu 2015
tarjouksen oltava perillä viimeistään 15.10.2014
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LOKAKUU
hakunumero B141004
tuotetyyppi stout & porter
täydentävä tuotetyyppi luomuolut
alkoholipitoisuus yli 4,7 tilavuusprosenttia
pakkaus enintään 0,6 litran lasipullo
alkuperämaa alkuperämaa ei määrätty; ilmoitettava tarjouksessa
 Mikäli tuotteen valmistusmaa eroaa merkin/reseptiikan alkuperämaasta,
 tulee tuotteen valmistusmaa kertoa tarjouksen lisätietokentässä.
vähittäismyyntihinta määrittyy vastaanotettujen tarjousten perusteella
valikoimakori 5
valikoimaantuloarvio huhtikuu 2015
tarjouksen oltava perillä viimeistään 15.10.2014

LOKAKUU
hakunumero B141005
tuotetyyppi erikoisuus, maustettu olut
alkoholipitoisuus yli 4,7 tilavuusprosenttia
pakkaus enintään 0,33 litran lasipullo
alkuperämaa alkuperämaa ei määrätty; ilmoitettava tarjouksessa
 Mikäli tuotteen valmistusmaa eroaa merkin/reseptiikan alkuperämaasta, 
 tulee tuotteen valmistusmaa kertoa tarjouksen lisätietokentässä.
vähittäismyyntihinta määrittyy vastaanotettujen tarjousten perusteella
valikoimakori 5
muut vaatimukset – Marjalla maustettu olut.
valikoimaantuloarvio huhtikuu 2015
tarjouksen oltava perillä viimeistään 15.10.2014

MARRASKUU
hakunumero B141101
tuotetyyppi lager
täydentävä tuotetyyppi tumma
alkoholipitoisuus 5,2 – 6,9 tilavuusprosenttia
pakkaus 0,5 litran lasipullo
alkuperämaa Tsekki
 Mikäli tuotteen valmistusmaa eroaa merkin/reseptiikan alkuperämaasta, 
 tulee tuotteen valmistusmaa kertoa tarjouksen lisätietokentässä.
vähittäismyyntihinta enintään 3,00 euroa
valikoimakori 3
muut vaatimukset – Edullinen hinta voidaan katsoa eduksi.
 – Kierrätysjärjestelmään kuuluminen voidaan katsoa eduksi.
valikoimaantuloarvio toukokuu 2015
tarjouksen oltava perillä viimeistään 17.11.2014

MARRASKUU
hakunumero B141102
tuotetyyppi vehnäolut; hefeweizen
alkoholipitoisuus yli 4,7 tilavuusprosenttia
pakkaus enintään 0,5 litran lasipullo
alkuperämaa alkuperämaa ei määrätty; ilmoitettava tarjouksessa
 Mikäli tuotteen valmistusmaa eroaa merkin/reseptiikan alkuperämaasta,
 tulee tuotteen valmistusmaa kertoa tarjouksen lisätietokentässä.
vähittäismyyntihinta määrittyy vastaanotettujen tarjousten perusteella
valikoimakori 4
muut vaatimukset – Uusi merkki Alkon valikoimassa.
valikoimaantuloarvio toukokuu 2015
tarjouksen oltava perillä viimeistään 17.11.2014
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MARRASKUU
hakunumero B141103
tuotetyyppi gluteeniton olut
alkoholipitoisuus yli 4,7 tilavuusprosenttia
pakkaus enintään 0,33 litraa
alkuperämaa alkuperämaa ei määrätty; ilmoitettava tarjouksessa
 Mikäli tuotteen valmistusmaa eroaa merkin/reseptiikan alkuperämaasta, 
 tulee tuotteen valmistusmaa kertoa tarjouksen lisätietokentässä.
vähittäismyyntihinta enintään 13,60 euroa/litra
valikoimakori 5
muut vaatimukset – Luontaisesti gluteeniton voidaan katsoa eduksi.
valikoimaantuloarvio toukokuu 2015
tarjouksen oltava perillä viimeistään 17.11.2014

MARRASKUU
hakunumero B141104
tuotetyyppi pils
alkoholipitoisuus yli 4,7 tilavuusprosenttia
pakkaus enintään 0,5 litraa
alkuperämaa Tsekki
 Mikäli tuotteen valmistusmaa eroaa merkin/reseptiikan alkuperämaasta,
 tulee tuotteen valmistusmaa kertoa tarjouksen lisätietokentässä.
vähittäismyyntihinta määrittyy vastaanotettujen tarjousten perusteella
valikoimakori 4
muut vaatimukset – Maininta “pils” etiketissä voidaan katsoa eduksi.
valikoimaantuloarvio toukokuu 2015
tarjouksen oltava perillä viimeistään 17.11.2014

JOULUKUU
hakunumero B141201
tuotetyyppi ale
täydentävä tuotetyyppi golden ale/amber ale
alkoholipitoisuus yli 5,0 tilavuusprosenttia
pakkaus 0,5 litran lasipullo
alkuperämaa alkuperämaa ei määrätty; ilmoitettava tarjouksessa
 Mikäli tuotteen valmistusmaa eroaa merkin/reseptiikan alkuperämaasta,
 tulee tuotteen valmistusmaa kertoa tarjouksen lisätietokentässä.
vähittäismyyntihinta määrittyy vastaanotettujen tarjousten perusteella
valikoimakori 4
valikoimaantuloarvio kesäkuu 2015
tarjouksen oltava perillä viimeistään 15.12.2014

JOULUKUU
hakunumero B141202
tuotetyyppi vehnäolut
täydentävä tuotetyyppi kristallweizen
alkoholipitoisuus yli 4,7 tilavuusprosenttia
pakkaus 0,5 litran lasipullo
alkuperämaa Saksa
 Mikäli tuotteen valmistusmaa eroaa merkin/reseptiikan alkuperämaasta,
 tulee tuotteen valmistusmaa kertoa tarjouksen lisätietokentässä.
vähittäismyyntihinta enintään 3,99 euroa
valikoimakori 5
muut vaatimukset – Arvostettu tyylinsä edustaja.
valikoimaantuloarvio kesäkuu 2015
tarjouksen oltava perillä viimeistään 15.12.2014
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JOULUKUU
hakunumero B141203
tuotetyyppi vehnäolut
täydentävä tuotetyyppi weizenbier
alkoholipitoisuus yli 4,7 tilavuusprosenttia
pakkaus enintään 0,5 litraa
alkuperämaa alkuperämaa ei määrätty; ilmoitettava tarjouksessa
 Mikäli tuotteen valmistusmaa eroaa merkin/reseptiikan alkuperämaasta, 
 tulee tuotteen valmistusmaa kertoa tarjouksen lisätietokentässä.
vähittäismyyntihinta enintään 6,98 euroa/litra
valikoimakori 3
muut vaatimukset – Kierrätysjärjestelmään kuuluminen voidaan katsoa eduksi.
valikoimaantuloarvio kesäkuu 2015
tarjouksen oltava perillä viimeistään 15.12.2014

PalveluTuoTTeeT

HEINÄKUU
hakunumero PB140701
tuotetyyppi vahva lager; doppelbock
täydentävä tuotetyyppi pienpanimo-olut
alkoholipitoisuus yli 6,5 tilavuusprosenttia
pakkaus enintään 0,5 litran lasipullo
alkuperämaa Suomi
 Mikäli tuotteen valmistusmaa eroaa merkin/reseptiikan alkuperämaasta, 
 tulee tuotteen valmistusmaa kertoa tarjouksen lisätietokentässä.
vähittäismyyntihinta enintään 9,00 euroa/litra
valikoimakori P
valikoimaantuloarvio tammikuu 2015
tarjouksen oltava perillä viimeistään 15.7.2014

HEINÄKUU
hakunumero PB140702
tuotetyyppi erikoisuus; hedelmällä maustettu olut
alkoholipitoisuus yli 4,7 tilavuusprosenttia
pakkaus enintään 0,5 litran lasipullo
alkuperämaa alkuperämaa ei määrätty; ilmoitettava tarjouksessa
 Mikäli tuotteen valmistusmaa eroaa merkin/reseptiikan alkuperämaasta,
 tulee tuotteen valmistusmaa kertoa tarjouksen lisätietokentässä.
vähittäismyyntihinta enintään 9,98 euroa/litra
saatavuus pullojen lukumäärä ilmoitettava tarjouksessa
valikoimakori P
valikoimaantuloarvio tammikuu 2015
tarjouksen oltava perillä viimeistään 15.7.2014

ELOKUU
hakunumero PB140801
tuotetyyppi ale
täydentävä tuotetyyppi golden ale tai sparkling ale
alkoholipitoisuus yli 4,7 tilavuusprosenttia
pakkaus enintään 0,5 litraa
alkuperämaa Australia
 Mikäli tuotteen valmistusmaa eroaa merkin/reseptiikan alkuperämaasta, 
 tulee tuotteen valmistusmaa kertoa tarjouksen lisätietokentässä.
vähittäismyyntihinta määrittyy vastaanotettujen tarjousten perusteella
valikoimakori P
valikoimaantuloarvio helmikuu 2015
tarjouksen oltava perillä viimeistään 15.8.2014
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ELOKUU
hakunumero PB140802
tuotetyyppi stout & porter
täydentävä tuotetyyppi imperial porter; pienpanimo-olut
alkoholipitoisuus yli 8,5 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
valikoimakori P
valikoimaantuloarvio helmikuu 2015
tarjouksen oltava perillä viimeistään 15.8.2014

LOKAKUU
hakunumero PB141001
tuotetyyppi ale
täydentävä tuotetyyppi pale ale
alkoholipitoisuus yli 4,7 tilavuusprosenttia
pakkaus enintään 0,5 litran lasipullo
alkuperämaa alkuperämaa ei määrätty; ilmoitettava tarjouksessa
 Mikäli tuotteen valmistusmaa eroaa merkin/reseptiikan alkuperämaasta,
 tulee tuotteen valmistusmaa kertoa tarjouksen lisätietokentässä.
vähittäismyyntihinta enintään 9,00 euroa/litra
valikoimakori P
muut vaatimukset – Luomuolut voidaan katsoa eduksi.
 – Maininta “pale ale” etiketissä voidaan katsoa eduksi.
valikoimaantuloarvio huhtikuu 2015
tarjouksen oltava perillä viimeistään 15.10.2014

LOKAKUU
hakunumero PB141002
tuotetyyppi hefeweizen
täydentävä tuotetyyppi luomuolut
alkoholipitoisuus yli 4,7 tilavuusprosenttia
pakkaus 0,5 litran lasipullo
alkuperämaa alkuperämaa ei määrätty; ilmoitettava tarjouksessa
 Mikäli tuotteen valmistusmaa eroaa merkin/reseptiikan alkuperämaasta, 
 tulee tuotteen valmistusmaa kertoa tarjouksen lisätietokentässä.
vähittäismyyntihinta määrittyy vastaanotettujen tarjousten perusteella
valikoimakori P
valikoimaantuloarvio huhtikuu 2015
tarjouksen oltava perillä viimeistään 15.10.2014

MARRASKUU
hakunumero PB141101
tuotetyyppi ale; IPA/double IPA
täydentävä tuotetyyppi pienpanimo-olut
alkoholipitoisuus yli 4,7 tilavuusprosenttia
pakkaus enintään 0,5 litraa
alkuperämaa Suomi
 Mikäli tuotteen valmistusmaa eroaa merkin/reseptiikan alkuperämaasta,
 tulee tuotteen valmistusmaa kertoa tarjouksen lisätietokentässä.
vähittäismyyntihinta määrittyy vastaanotettujen tarjousten perusteella
valikoimakori P
muut vaatimukset – Voimakkaasti humaloitu.
valikoimaantuloarvio toukokuu 2015
tarjouksen oltava perillä viimeistään 17.11.2014



OSTOSUUNNITELMA  1/2015 20

JOULUKUU
hakunumero PB141201
tuotetyyppi tumma lager
täydentävä tuotetyyppi pienpanimo-olut
alkoholipitoisuus 5,5 - 6,0 tilavuusprosenttia
pakkaus 0,33 litran lasipullo
alkuperämaa Suomi
 Mikäli tuotteen valmistusmaa eroaa merkin/reseptiikan alkuperämaasta,
 tulee tuotteen valmistusmaa kertoa tarjouksen lisätietokentässä.
vähittäismyyntihinta enintään 3,00 euroa
valikoimakori P
valikoimaantuloarvio kesäkuu 2015
tarjouksen oltava perillä viimeistään 15.12.2014

JOULUKUU
hakunumero PB141202
tuotetyyppi ale; ESB
täydentävä tuotetyyppi pienpanimo-olut
alkoholipitoisuus yli 4,7 tilavuusprosenttia
pakkaus enintään 0,5 litraa
alkuperämaa Suomi
 Mikäli tuotteen valmistusmaa eroaa merkin/reseptiikan alkuperämaasta, 
 tulee tuotteen valmistusmaa kertoa tarjouksen lisätietokentässä.
vähittäismyyntihinta määrittyy vastaanotettujen tarjousten perusteella
valikoimakori P
valikoimaantuloarvio kesäkuu 2015
tarjouksen oltava perillä viimeistään 15.12.2014

Rajallisen saaTavuuden TuoTTeeT

HEINÄKUU
hakunumero RB140701
tuotetyyppi ale
täydentävä tuotetyyppi golden ale; strong ale
alkoholipitoisuus vähintään 8,5 tilavuusprosenttia
pakkaus 0,75 litran lasipullo
alkuperämaa Belgia
 Mikäli tuotteen valmistusmaa eroaa merkin/reseptiikan alkuperämaasta,
 tulee tuotteen valmistusmaa kertoa tarjouksen lisätietokentässä.
vähittäismyyntihinta määrittyy vastaanotettujen tarjousten perusteella
saatavuus pullojen lukumäärä ilmoitettava tarjouksessa
valikoimakori 6
muut vaatimukset – Arvostettu tyylinsä edustaja.
valikoimaantuloarvio tammikuu 2015

Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua:
15.7.2014 mennessä tarjousten on oltava Alkossa
Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 31.1.2015 asti.
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HEINÄKUU
hakunumero RB140702
tuotetyyppi ale
täydentävä tuotetyyppi Black IPA
alkoholipitoisuus yli 6,0 tilavuusprosenttia
pakkaus enintään 0,5 litran lasipullo
alkuperämaa Pohjoismaat; alkuperämaa ilmoitettava tarjouksessa
 Mikäli tuotteen valmistusmaa eroaa merkin/reseptiikan alkuperämaasta,
 tulee tuotteen valmistusmaa kertoa tarjouksen lisätietokentässä.
vähittäismyyntihinta määrittyy vastaanotettujen tarjousten perusteella
saatavuus pullojen lukumäärä ilmoitettava tarjouksessa
valikoimakori 6
muut vaatimukset – Arvostettu tyylinsä edustaja.
valikoimaantuloarvio tammikuu 2015

Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua:
15.7.2014 mennessä tarjousten on oltava Alkossa
Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 31.1.2015 asti.

SYYSKUU
hakunumero RB140901
tuotetyyppi ale
täydentävä tuotetyyppi trappisti; Dubbel/Brune
alkoholipitoisuus yli 6 tilavuusprosenttia
pakkaus enintään 0,5 litran lasipullo
alkuperämaa Belgia tai Hollanti; alkuperämaa ilmoitettava tarjouksessa
 Mikäli tuotteen valmistusmaa eroaa merkin/reseptiikan alkuperämaasta,
 tulee tuotteen valmistusmaa kertoa tarjouksen lisätietokentässä.
vähittäismyyntihinta määrittyy vastaanotettujen tarjousten perusteella
saatavuus pullojen lukumäärä ilmoitettava tarjouksessa
valikoimakori 6
valikoimaantuloarvio maaliskuu 2015

Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua:
15.9.2014 mennessä tarjousten on oltava Alkossa
Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 31.3.2015 asti.

JOULUKUU
hakunumero RB141201
tuotetyyppi pintahiivaolut
täydentävä tuotetyyppi saison
alkoholipitoisuus 5 - 7 tilavuusprosenttia
pakkaus enintään 0,5 litran lasipullo
alkuperämaa Belgia tai Ranska; alkuperämaa ilmoitettava tarjouksessa
 Mikäli tuotteen valmistusmaa eroaa merkin/reseptiikan alkuperämaasta,
 tulee tuotteen valmistusmaa kertoa tarjouksen lisätietokentässä.
vähittäismyyntihinta määrittyy vastaanotettujen tarjousten perusteella
saatavuus pullojen lukumäärä ilmoitettava tarjouksessa
valikoimakori 6
valikoimaantuloarvio kesäkuu 2015

Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua:
15.12.2014 mennessä tarjousten on oltava Alkossa
Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 15.6.2015 asti.
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SIIDERIT

PääTuoTTeeT

SYYSKUU
hakunumero B140906
tuotetyyppi siideri
täydentävä tuotetyyppi brittityylinen omenasiideri, kuiva
alkoholipitoisuus vähintään 4,6 tilavuusprosenttia
pakkaus 0,33 litran lasipullo/tölkki
alkuperämaa Suomi
 Mikäli tuotteen valmistusmaa eroaa merkin/reseptiikan alkuperämaasta,
 tulee tuotteen valmistusmaa kertoa tarjouksen lisätietokentässä.
vähittäismyyntihinta määrittyy vastaanotettujen tarjousten perusteella
valikoimakori 3
muut vaatimukset – Edullinen hinta katsotaan eduksi.
 – Kierrätysjärjestelmään kuuluminen voidaan katsoa eduksi.
 – Tunnettu merkki suomalaisille kuluttajille.
valikoimaantuloarvio huhtikuu 2015
tarjouksen oltava perillä viimeistään 15.9.2014

LOKAKUU
hakunumero B141006
tuotetyyppi siideri
täydentävä tuotetyyppi omenasiideri, kuiva
alkoholipitoisuus vähintään 4,8 tilavuusprosenttia
pakkaus 0,375 litran pullo
alkuperämaa Ranska
 Mikäli tuotteen valmistusmaa eroaa merkin/reseptiikan alkuperämaasta,
 tulee tuotteen valmistusmaa kertoa tarjouksen lisätietokentässä.
vähittäismyyntihinta enintään 4,00 euroa
valikoimakori 4
muut vaatimukset – Edullinen hinta voidaan katsoa eduksi.
valikoimaantuloarvio toukokuu 2015
tarjouksen oltava perillä viimeistään 15.10.2014

LOKAKUU
hakunumero B141007
tuotetyyppi siideri
täydentävä tuotetyyppi omenasiideri, luomu
alkoholipitoisuus vähintään 4,8 tilavuusprosenttia
pakkaus enintään 0,5 litraa
alkuperämaa Pohjoismaat; alkuperämaa ilmoitettava tarjouksessa
 Mikäli tuotteen valmistusmaa eroaa merkin/reseptiikan alkuperämaasta,
 tulee tuotteen valmistusmaa kertoa tarjouksen lisätietokentässä.
vähittäismyyntihinta määrittyy vastaanotettujen tarjousten perusteella
valikoimakori 3
muut vaatimukset – Kierrätysjärjestelmään kuuluminen voidaan katsoa eduksi.
valikoimaantuloarvio toukokuu 2015
tarjouksen oltava perillä viimeistään 15.10.2014
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Rajallisen saaTavuuden TuoTTeeT

MARRASKUU
hakunumero RB141101
tuotetyyppi siideri
täydentävä tuotetyyppi vuosikerrallinen siideri
alkoholipitoisuus vähintään 5 tilavuusprosenttia
pakkaus enintään 0,5 litraa
alkuperämaa Englanti, Irlanti, Skotlanti, Wales; alkuperämaa ilmoitettava tarjouksessa
 Mikäli tuotteen valmistusmaa eroaa merkin/reseptiikan alkuperämaasta,
 tulee tuotteen valmistusmaa kertoa tarjouksen lisätietokentässä.
vuosikerta ilmoitettava tarjouksessa
vähittäismyyntihinta enintään 9,99 euroa/litra
saatavuus pullojen lukumäärä ilmoitettava tarjouksessa
valikoimakori 6
muut vaatimukset – Uusi merkki Alkon valikoimassa.
valikoimaantuloarvio kesäkuu 2015

Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua:
17.11.2014 mennessä tarjousten on oltava Alkossa
Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 30.11.2015 asti.

JOULUKUU
hakunumero RB141202
tuotetyyppi siideri
täydentävä tuotetyyppi omenasiideri, ns. ice cider
alkoholipitoisuus vähintään 4,8 tilavuusprosenttia
pakkaus enintään 0,75 litraa
alkuperämaa alkuperämaa ei määrätty; ilmoitettava tarjouksessa
 Mikäli tuotteen valmistusmaa eroaa merkin/reseptiikan alkuperämaasta,
 tulee tuotteen valmistusmaa kertoa tarjouksen lisätietokentässä.
vähittäismyyntihinta määrittyy vastaanotettujen tarjousten perusteella
saatavuus pullojen lukumäärä ilmoitettava tarjouksessa
valikoimakori 6
muut vaatimukset – Tuotteen valmistusmenetelmä on selvitettävä tarjouksen lisätietokentässä.
valikoimaantuloarvio heinäkuu 2015

Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua:
15.12.2014 mennessä tarjousten on oltava Alkossa
Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 31.7.2015 asti.

uusi TuoTe- Tai PakkausTyyPPi (u)

SYYSKUU
hakunumero UB140901
tuotetyyppi siideri
täydentävä tuotetyyppi omenasiideri
alkoholipitoisuus vähintään 4,8 tilavuusprosenttia
pakkaus 1,0 – 1,5 litran muovipullo
alkuperämaa Ranska
 Mikäli tuotteen valmistusmaa eroaa merkin/reseptiikan alkuperämaasta,
 tulee tuotteen valmistusmaa kertoa tarjouksen lisätietokentässä.
vähittäismyyntihinta enintään 9,90 euroa/litra
valikoimakori 3
muut vaatimukset – Kierrätysmuovipullo voidaan katsoa eduksi.
 – Edullinen hinta voidaan katsoa eduksi.
valikoimaantuloarvio huhtikuu 2015
tarjouksen oltava perillä viimeistään 15.9.2014



OSTOSUUNNITELMA  1/2015 24

LONG DRINKIT

PääTuoTTeeT

HEINÄKUU
hakunumero B140705
tuotetyyppi long drink
täydentävä tuotetyyppi ready-to-drink
alkoholipitoisuus vähintään 4 tilavuusprosenttia
pakkaus 0,275 litran lasipullo
alkuperämaa alkuperämaa ei määrätty; ilmoitettava tarjouksessa
 Mikäli tuotteen valmistusmaa eroaa merkin/reseptiikan alkuperämaasta, 
 tulee tuotteen valmistusmaa kertoa tarjouksen lisätietokentässä.
vähittäismyyntihinta määrittyy vastaanotettujen tarjousten perusteella
valikoimakori 4
muut vaatimukset – Uusi makuvariantti Alkon valikoimassa.
 – Tuotteen makuprofiili on kuvailtava tarjouksen lisätietokentässä.
valikoimaantuloarvio helmikuu 2015
tarjouksen oltava perillä viimeistään 15.7.2014

ELOKUU
hakunumero B140805
tuotetyyppi long drink
täydentävä tuotetyyppi ready-to-serve
alkoholipitoisuus enintään 15 tilavuusprosenttia
pakkaus 0,7 litran pullo
alkuperämaa alkuperämaa ei määrätty; ilmoitettava tarjouksessa
 Mikäli tuotteen valmistusmaa eroaa merkin/reseptiikan alkuperämaasta, 
 tulee tuotteen valmistusmaa kertoa tarjouksen lisätietokentässä.
vähittäismyyntihinta määrittyy vastaanotettujen tarjousten perusteella
valikoimakori 4
muut vaatimukset – Uusi makuvariantti valikoimassa olevalle tuotteelle.
 – Edullinen hinta voidaan katsoa eduksi.
valikoimaantuloarvio maaliskuu 2015
tarjouksen oltava perillä viimeistään 15.8.2014

SYYSKUU
hakunumero B140907
tuotetyyppi long drink
täydentävä tuotetyyppi muu kuin greippi
alkoholipitoisuus vähintään 5 tilavuusprosenttia
pakkaus enintään 0,33 litraa
alkuperämaa Suomi
 Mikäli tuotteen valmistusmaa eroaa merkin/reseptiikan alkuperämaasta,
 tulee tuotteen valmistusmaa kertoa tarjouksen lisätietokentässä.
vähittäismyyntihinta enintään 9,10 euroa/litra
valikoimakori 2
muut vaatimukset – Tuotteen makuprofiili on kuvailtava tarjouksen lisätietokentässä.
 – Uusi makuvariantti valikoimassa olevalle tuotteelle.
 – Tunnettu merkki suomalaisille kuluttajille.
 – Kierrätysjärjestelmään kuuluminen voidaan katsoa eduksi.
valikoimaantuloarvio huhtikuu 2015
tarjouksen oltava perillä viimeistään 15.9.2014
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SYYSKUU
hakunumero B140908
tuotetyyppi long drink
täydentävä tuotetyyppi ready-to-serve
alkoholipitoisuus enintään 10 tilavuusprosenttia
pakkaus enintään 0,7 litraa
alkuperämaa Suomi
 Mikäli tuotteen valmistusmaa eroaa merkin/reseptiikan alkuperämaasta,
 tulee tuotteen valmistusmaa kertoa tarjouksen lisätietokentässä.
vähittäismyyntihinta määrittyy vastaanotettujen tarjousten perusteella
valikoimakori 4
muut vaatimukset – Valmistusprosessi ja makuprofiili on kuvattava tarjouksen lisätietokentässä.
 – Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.
 – Edullinen hinta voidaan katsoa eduksi.
valikoimaantuloarvio huhtikuu 2015
tarjouksen oltava perillä viimeistään 15.9.2014

SYYSKUU
hakunumero B140909
tuotetyyppi long drink
täydentävä tuotetyyppi ready-to-drink
alkoholipitoisuus vähintään 5 tilavuusprosenttia
pakkaus enintään 0,33 litraa
alkuperämaa Suomi
 Mikäli tuotteen valmistusmaa eroaa merkin/reseptiikan alkuperämaasta, 
 tulee tuotteen valmistusmaa kertoa tarjouksen lisätietokentässä.
vähittäismyyntihinta enintään 10,60 euroa/litra
valikoimakori 3
muut vaatimukset – Uusi makuvariantti Alkon valikoimassa.
 – Kierrätysjärjestelmään kuuluminen voidaan katsoa eduksi.
valikoimaantuloarvio huhtikuu 2015
tarjouksen oltava perillä viimeistään 15.9.2014
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ALKOHOLITTOMAT OLUET

PalveluTuoTTeeT

ELOKUU
hakunumero PB140803
tuotetyyppi alkoholiton olut
täydentävä tuotetyyppi maustettu
alkoholipitoisuus 0 – 2,8 tilavuusprosenttia
pakkaus enintään 0,5 litraa
alkuperämaa alkuperämaa ei määrätty; ilmoitettava tarjouksessa
 Mikäli tuotteen valmistusmaa eroaa merkin/reseptiikan alkuperämaasta,
 tulee tuotteen valmistusmaa kertoa tarjouksen lisätietokentässä.
vähittäismyyntihinta määrittyy vastaanotettujen tarjousten perusteella
valikoimakori P
valikoimaantuloarvio helmikuu 2015
tarjouksen oltava perillä viimeistään 15.8.2014

SYYSKUU
hakunumero PB140901
tuotetyyppi alkoholiton olut
täydentävä tuotetyyppi pinta- tai pohjahiivaolut
alkoholipitoisuus 0 – 0,5 tilavuusprosenttia
pakkaus enintään 0,33 litraa
alkuperämaa alkuperämaa ei määrätty; ilmoitettava tarjouksessa
 Mikäli tuotteen valmistusmaa eroaa merkin/reseptiikan alkuperämaasta, 
 tulee tuotteen valmistusmaa kertoa tarjouksen lisätietokentässä.
vähittäismyyntihinta määrittyy vastaanotettujen tarjousten perusteella
valikoimakori P
muut vaatimukset – 0,0% alkoholia sisältävä tuote voidaan katsoa eduksi.
valikoimaantuloarvio maaliskuu 2015
tarjouksen oltava perillä viimeistään 15.9.2014

ALKOHOLITTOMAT SIIDERIT

PalveluTuoTTeeT

HEINÄKUU
hakunumero PB140703
tuotetyyppi alkoholiton siideri
täydentävä tuotetyyppi alkoholiton
alkoholipitoisuus enintään 0,5 tilavuusprosenttia
pakkaus enintään 0,5 litraa
alkuperämaa alkuperämaa ei määrätty; ilmoitettava tarjouksessa
 Mikäli tuotteen valmistusmaa eroaa merkin/reseptiikan alkuperämaasta,
 tulee tuotteen valmistusmaa kertoa tarjouksen lisätietokentässä.
vähittäismyyntihinta määrittyy vastaanotettujen tarjousten perusteella
valikoimakori P
muut vaatimukset – 0,0 % alkoholia sisältävä tuote voidaan katsoa eduksi.
 – Edullinen hinta voidaan katsoa eduksi.
valikoimaantuloarvio tammikuu 2015
tarjouksen oltava perillä viimeistään 15.7.2014
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Viinit
Puna- ja valkoviinien hauissa on mainittu joko yksi makutyyppi tai kaksi vaihtoehtoista makutyyppiä.
Huomioittehan, että vain haussa mainittuja makutyyppejä voi tarjota!

Alkon maahantuontipalvelua käytettäessä tuotteet on tarjottava FOB-ehdolla, kun ne tulevat seuraavista 
maista:  Australia, Pohjois- ja Etelä-Amerikan maat, Etelä-Afrikka, Kiina, Intia, Libanon ja 
Uusi-Seelanti.

Hakukuukausi Hakunumero Juomatyyppi Maa/alue

heinäkuu W140701 valkoviini Australia

W140702 punaviini Australia

W140705 valkoviini Chile

W140706 valkoviini Chile

W140707 punaviini Espanja

W140708 punaviini Espanja

W140709 punaviini Itävalta

W140710 punaviini Portugali

W140711 valkoviini Ranska

W140712 punaviini Ranska

W140713 valkoviini Yhdysvallat

PW140701 alkoholiton kuohuviini Espanja

PW140702 valkoviini Italia

PW140703 valkoviini Libanon

PW140704 punaviini Ranska

PW140705 alkoholiton kuohuviini tai 
kuohuva rypälemehu Saksa

PW140706 alkoholiton punaviini Australia, Espanja

PW140707 alkoholiton valkoviini Australia, Espanja

RW140701 punaviini Espanja

RW140702 punaviini Etelä-Afrikka

RW140703 punaviini Italia

RW140704 samppanja Ranska

RW140705 valkoviini Saksa

RW140706 punaviini Yhdysvallat

elokuu W140801 valkoviini Argentiina

W140802 punaviini Australia

W140803 punaviini Espanja

W140804 punaviini Espanja

W140805 kuohuviini tai roseekuohuviini Etelä-Afrikka

W140806 valkoviini Italia

W140807 samppanja Ranska

W140808 punaviini Saksa

W140809 valkoviini Uusi-Seelanti

W140810 punaviini Yhdysvallat

PW140801 valkoviini Italia

RW140801 valkoviini Espanja

RW140802 valkoviini Etelä-Afrikka

RW140803 kuohuviini tai roseekuohuviini Intia

RW140804 punaviini Itävalta

RW140805 punaviini Kanada

RW140806 punaviini Kroatia

RW140807 punaviini Yhdysvallat
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Hakukuukausi Hakunumero Juomatyyppi Maa/alue

syyskuu W140901 valkoviini Argentiina

W140902 roseekuohuviini tai pirskahteleva 
roseeviini Australia

W140903 valkoviini Australia

W140904 punaviini Chile

W140905 kuohuviini Chile

W140906 roseeviini Chile

W140907 punaviini Espanja

W140908 kuohuviini Espanja

W140909 valkoviini Espanja

W140910 punaviini Etelä-Afrikka

W140911 punaviini Italia

W140912 punaviini Portugali

W140913 roseekuohuviini Ranska

W140914 valkoviini Uusi-Seelanti

PW140901 valkoviini Italia

RW140901 punaviini Italia

RW140902 valkoviini Itävalta

RW140903 riisiviini Kiina

RW140904 punaviini Saksa

RW140905 punaviini Yhdysvallat

lokakuu W141001 punaviini Argentiina

W141002 punaviini Australia

W141003 valkoviini Espanja

W141004 punaviini Etelä-Afrikka

W141005 valkoviini Etelä-Afrikka

W141006 valkoviini Itävalta

W141007 kuohuviini Ranska

W141008 valkoviini Saksa

W141009 punaviini Uusi-Seelanti

RW141001 kuohuviini tai roseekuohuviini Englanti

RW141002 kuohuviini Italia

RW141003 valkoviini Italia

RW141004 valkoviini Kanada

RW141005 valkoviini Kreikka

RW141006 punaviini Portugali

RW141007 valkoviini Ranska

RW141008 kuohuviini tai roseekuovuviini Uusi-Seelanti

RW141009 valkoviini Yhdysvallat

marraskuu W141101 punaviini Argentiina

W141102 punaviini Etelä-Afrikka

W141103 valkoviini Etelä-Afrikka

W141104 valkoviini Italia

W141105 punaviini Italia

W141106 roseekuohuviini Italia

W141107 punaviini Italia

W141108 valkoviini Portugali

W141109 valkoviini Unkari

W141110 punaviini Yhdysvallat

W141111 valkoviini Yhdysvallat
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ARGENTIINA

Alkon maahantuontipalvelua käytettäessä tuotteet on tarjottava FOB-ehdolla, kun ne tulevat seuraavista 
maista:  Australia, Pohjois- ja Etelä-Amerikan maat, Etelä-Afrikka, Kiina, Intia, Libanon ja Uusi-Seelanti.

PääTuoTTeeT

ELOKUU
hakunumero W140801
tuotetyyppi valkoviini
täydentävä tuotetyyppi kuiva
pakkaus 1 litran nestekartonkipakkaus
vuosikerta vuosikerrallinen
vähittäismyyntihinta enintään 9,99 euroa
valikoimakori 2
muut vaatimukset – Makutyyppi “pirteä & hedelmäinen” tai “pehmeä & kepeä”.
 – Rypälelajike Chardonnay.
 – Luomuviini voidaan katsoa eduksi.
 – Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.
 – Vuosikerta on mainittava pakkauksessa.
valikoimaantuloarvio helmikuu 2015

Hakukuukausi Hakunumero Juomatyyppi Maa/alue

marraskuu PW141101 valkoviini Kroatia

RW141101 valkoviini Australia

RW141102 kuohuviini Espanja

RW141103 valkoviini Ranska

RW141104 valkoviini Uusi-Seelanti

joulukuu W141201 kuohuviini Italia

W141202 punaviini Portugali

W141203 roseeviini Ranska

W141204 valkoviini Ranska

W141205 valkoviini Saksa

PW141201 valkoviini Italia

PW141202 punaviini Libanon

PW141203 marja- ja/tai hedelmäviini Suomi

RW141201 valkoviini Australia

RW141202 valkoviini Itävalta

RW141203 valkoviini Saksa
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SYYSKUU
hakunumero W140901
tuotetyyppi valkoviini
täydentävä tuotetyyppi puolikuiva tai puolimakea; sokeria enintään 45 g/l
pakkaus 0,75 litran pullo
vuosikerta vuosikerrallinen, ei vanhempi kuin 2013
vähittäismyyntihinta enintään 8,99 euroa
valikoimakori 3
muut vaatimukset – Makutyyppi “lempeä & makeahko” tai “pirteä & hedelmäinen”. 
 – Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.
 – Vuosikerta on mainittava etiketissä.
 – Kierrekapselisuljenta. 
 – Sokeripitoisuus (g/l) ja kokonaishappopitoisuus viinihappona (g/l) on 
    mainittava tarjouksen lisätietokentässä.
 – Rypälelajike tai -lajikkeet osuuksineen on mainittava tarjouksen 
    lisätietokentässä.
 – Kevyt pullo (enintään 420 g) voidaan katsoa eduksi. Tällöin tyhjän pullon 
    paino on mainittava tarjouksen lisätietokentässä.
 – Kierrätysjärjestelmään kuuluminen voidaan katsoa eduksi.
valikoimaantuloarvio huhtikuu 2015

LOKAKUU
hakunumero W141001
tuotetyyppi punaviini
pakkaus 0,75 litran lasipullo
tuotantoalue DOC Luján de Cuyo
vähittäismyyntihinta enintään 19,90 euroa
valikoimakori 5
muut vaatimukset – Makutyyppi “mehevä & hilloinen” tai “roteva & voimakas”.
 – Rypälelajike Malbec. 
 – Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.
 – Luonnonkorkkisuljenta.
valikoimaantuloarvio toukokuu 2015

MARRASKUU
hakunumero W141101
tuotetyyppi punaviini
pakkaus 0,75 litran lasipullo
tuotantoalue Uco Valley
vähittäismyyntihinta enintään 14,90 euroa
valikoimakori 5
muut vaatimukset – Makutyyppi “mehevä & hilloinen” tai “roteva & voimakas”.
 – Rypälelajike Merlot. 
 – Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.
 – Luonnonkorkkisuljenta.
valikoimaantuloarvio kesäkuu 2015
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AUSTRALIA

Alkon maahantuontipalvelua käytettäessä tuotteet on tarjottava FOB-ehdolla, kun ne tulevat seuraavista 
maista:  Australia, Pohjois- ja Etelä-Amerikan maat, Etelä-Afrikka, Kiina, Intia, Libanon ja Uusi-Seelanti.

PääTuoTTeeT

HEINÄKUU
hakunumero W140701
tuotetyyppi valkoviini
täydentävä tuotetyyppi kuiva
pakkaus 0,75 litran lasipullo
tuotantoalue Yarra Valley
vähittäismyyntihinta enintään 19,90 euroa
valikoimakori 5
muut vaatimukset – Makutyyppi “runsas & paahteinen” tai “pirteä ja hedelmäinen”.
 – Rypälelajike Chardonnay. 
 – Viinin tulee olla tammitettu. Tammituksen pituus on mainittava 
    tarjouksen lisätietokentässä.
 – Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.
valikoimaantuloarvio helmikuu 2015

HEINÄKUU
hakunumero W140702
tuotetyyppi punaviini
pakkaus 0,75 litran lasipullo
tuotantoalue South Eastern Australia
vuosikerta vuosikerrallinen
vähittäismyyntihinta enintään 6,99 euroa
valikoimakori 2
muut vaatimukset – Makutyyppi “mehevä & hilloinen” tai “pehmeä & hedelmäinen”.
 – Kahden tai useamman rypälelajikkeen sekoite, joiden joukossa oltava 
    Cabernet Sauvignon ja Merlot.
 – Rypälelajikkeet osuuksineen on mainittava tarjouksen lisätietokentässä.
 – Kierrekapselisuljenta.
 – Tarkempi tuotantoalue voidaan katsoa eduksi.
 – Kierrätysjärjestelmään kuuluminen voidaan katsoa eduksi. – Kevyt 
    pullo (enintään 420 g) voidaan katsoa eduksi. Tällöin tyhjän pullon paino 
    on mainittava tarjouksen lisätietokentässä.
 – Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.
valikoimaantuloarvio tammikuu 2015

ELOKUU
hakunumero W140802
tuotetyyppi punaviini
täydentävä tuotetyyppi Ns. apassimento
pakkaus 0,75 litran lasipullo
tuotantoalue South Eastern Australia
vähittäismyyntihinta enintään 19,90 euroa
valikoimakori 5
muut vaatimukset – Makutyyppi “mehevä & hilloinen” tai “roteva & voimakas”.
 – Rypälelajike Shiraz.
 – Valmistuksessa tulee olla käytetty kuivattuja rypäleitä, minkä tulee 
    ilmetä etiketistä. 
 – Kuivausaika ja -tapa on mainittava tarjouksen lisätietokentässä. 
 – Rypälelajike tai -lajikkeet osuuksineen on mainittava tarjouksen 
    lisätietokentässä. 
 – Kuivattujen rypäleiden osuus seoksesta on mainittava tarjouksen 
    lisätietokentässä.
 – Sokeripitoisuus (g/l) ja kokonaishappopitoisuus viinihappona (g/l) on 
    mainittava tarjouksen lisätietokentässä.
 – Tarkempi tuotantoalue voidaan katsoa eduksi. 
 – Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen. 
valikoimaantuloarvio maaliskuu 2015
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SYYSKUU
hakunumero W140902
tuotetyyppi roseekuohuviini tai pirskahteleva roseeviini
alkoholipitoisuus enintään 8,0 tilavuusprosenttia
pakkaus 0,75 litran lasipullo
tuotantoalue Victoria
vähittäismyyntihinta enintään 11,90 euroa
valikoimakori 4
muut vaatimukset – Rypälelajike Moscato. 
 – Sokeripitoisuus (g/l) on mainittava tarjouksessa. 
 – Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.
valikoimaantuloarvio huhtikuu 2015

SYYSKUU
hakunumero W140903
tuotetyyppi valkoviini
tuotantoalue McLaren Vale tai Victoria
vähittäismyyntihinta enintään 16,90 euroa
valikoimakori 5
muut vaatimukset – Makutyyppi “pirteä & hedelmäinen” tai “vivahteikas & ryhdikäs”.
 – Vähintään kahden rypälelajikkeen sekoite, joiden joukossa oltava 
    Viognier ja Marsanne. 
 – Rypälelajikkeet osuuksineen on mainittava tarjouksen lisätietokentässä.
 – Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.
valikoimaantuloarvio huhtikuu 2015

LOKAKUU
hakunumero W141002
tuotetyyppi punaviini
pakkaus 0,75 litran lasipullo
tuotantoalue South Australia
vähittäismyyntihinta enintään 12,90 euroa
valikoimakori 4
muut vaatimukset – Makutyyppi “mehevä & hilloinen” tai “roteva & voimakas”.
 – Rypälelajike Petit Verdot.
 – Rypälelajikkeen tulee olla merkittynä etikettiin.
 – Tarkempi ala-alue voidaan katsoa eduksi. Mahdollinen tarkempi ala-alue 
    tulee mainita tarjouksen lisätietokentässä.
 – Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.
valikoimaantuloarvio toukokuu 2015

Rajallisen saaTavuuden TuoTTeeT

MARRASKUU
hakunumero RW141101
tuotetyyppi valkoviini
pakkaus 0,75 litran lasipullo
tuotantoalue Adelaide Hills
vähittäismyyntihinta enintään 26,90 euroa
saatavuus vähintään 400 pulloa; pullojen lukumäärä ilmoitettava tarjouksessa
valikoimakori 6
muut vaatimukset – Makutyyppi “runsas & paahteinen” tai “pirteä ja hedelmäinen”.
 – Rypälelajike Chardonnay. 
 – Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.
valikoimaantuloarvio kesäkuu 2015

Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua:
17.11.2014 mennessä tarjousten on oltava Alkossa
Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 30.6.2015 asti.
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JOULUKUU
hakunumero RW141201
tuotetyyppi valkoviini
pakkaus 0,75 litran lasipullo
tuotantoalue Coonawarra
vähittäismyyntihinta enintään 39,90 euroa
saatavuus vähintään 600 pulloa; pullojen lukumäärä ilmoitettava tarjouksessa
valikoimakori 6
muut vaatimukset – Rypälelajike Cabernet Sauvignon. 
 – Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.
 – Lahjapakkaus voidaan katsoa eduksi. Mikäli tuotteella on lahjapakkaus, 
    siitä on liitettävä kuva tarjoukseen.
valikoimaantuloarvio heinäkuu 2015

Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua:
15.12.2014 mennessä tarjousten on oltava Alkossa
Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 31.7.2015 asti.

AUSTRALIA, ESPANJA

Alkon maahantuontipalvelua käytettäessä tuotteet on tarjottava FOB-ehdolla, kun ne tulevat seuraavista 
maista:  Australia, Pohjois- ja Etelä-Amerikan maat, Etelä-Afrikka, Kiina, Intia, Libanon ja Uusi-Seelanti.

PalveluTuoTTeeT

HEINÄKUU
hakunumero PW140706
tuotetyyppi alkoholiton punaviini
alkoholipitoisuus 0 – 2,8 tilavuusprosenttia
vähittäismyyntihinta enintään 7,99 euroa
valikoimakori P
muut vaatimukset – Alkuperämaa on ilmoitettava tarjouksessa.
 – Rypäleet ja niiden osuudet on mainittava tarjouksen lisätietokentässä.
 – Valmistusprosessi on kuvattava tarjouksen lisätietokentässä.
 – Sokeripitoisuus (g/l) on mainittava tarjouksen lisätietokentässä.
 – Enintään 0,5 tilavuusprosentin alkoholipitoisuus voidaan katsoa eduksi.
 – Kierrätysjärjestelmään kuuluminen voidaan katsoa eduksi.
 – Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen. 
valikoimaantuloarvio tammikuu 2015

HEINÄKUU
hakunumero PW140707
tuotetyyppi alkoholiton valkoviini
alkoholipitoisuus 0 – 2,8 tilavuusprosenttia
vähittäismyyntihinta enintään 7,99 euroa
valikoimakori P
muut vaatimukset – Alkuperämaa on ilmoitettava tarjouksessa.
 – Rypäleet ja niiden osuudet on mainittava tarjouksen lisätietokentässä.
 – Valmistusprosessi on kuvattava tarjouksen lisätietokentässä.
 – Sokeripitoisuus (g/l) on mainittava tarjouksen lisätietokentässä.
 – Enintään 0.5 tilavuusprosentin alkoholipitoisuus voidaan katsoa eduksi.
 – Kierrätysjärjestelmään kuuluminen voidaan katsoa eduksi. 
 – Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen. 
valikoimaantuloarvio tammikuu 2015
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CHILE

Alkon maahantuontipalvelua käytettäessä tuotteet on tarjottava FOB-ehdolla, kun ne tulevat seuraavista 
maista:  Australia, Pohjois- ja Etelä-Amerikan maat, Etelä-Afrikka, Kiina, Intia, Libanon ja Uusi-Seelanti.

PääTuoTTeeT

HEINÄKUU
hakunumero W140705
tuotetyyppi valkoviini
täydentävä tuotetyyppi kuiva
pakkaus 0,75 litran lasipullo
tuotantoalue Casablanca Valley
vähittäismyyntihinta enintään 19,90 euroa
valikoimakori 5
muut vaatimukset – Makutyyppi “runsas & paahteinen”.
 – Rypälelajike Chardonnay. 
 – Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen. 
 – Tammitettu. Tammituksen pituus on mainittava tarjouksen 
    lisätietokentässä.
 – Luomutuote voidaan katsoa eduksi.
valikoimaantuloarvio helmikuu 2015

HEINÄKUU
hakunumero W140706
tuotetyyppi valkoviini
täydentävä tuotetyyppi kuiva tai puolikuiva eettisen kaupan viini; sokeria enintään 12 g/l
pakkaus 0,75 litran pullo
vähittäismyyntihinta enintään 9,99 euroa
valikoimakori 3
muut vaatimukset – Makutyyppi “vivahteikas & ryhdikäs” tai “pirteä & hedelmäinen”.
 – Rypälelajike Riesling. 
 – Sokeripitoisuus (g/l) ja kokonaishappopitoisuus viinihappona (g/l) on 
    mainittava tarjouksen lisätietokentässä.
 – Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.
 – Kierrekapselisuljenta.
 – Kevyt pullo (enintään 420 g) voidaan katsoa eduksi. Tällöin tyhjän pullon 
    paino on mainittava tarjouksen lisätietokentässä.
 – Kierrätysjärjestelmään kuuluminen voidaan katsoa eduksi.
valikoimaantuloarvio helmikuu 2015

SYYSKUU
hakunumero W140904
tuotetyyppi punaviini
pakkaus 0,75 litran pullo
tuotantoalue Central Valley
vuosikerta vuosikerrallinen
vähittäismyyntihinta enintään 7,49 euroa
valikoimakori 2
muut vaatimukset – Makutyyppi “marjaisa & raikas”.
 – Rypälelajike Pinot Noir. 
 – Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.
 – Kierrekapselisuljenta voidaan katsoa eduksi.
 – Rypälelajikkeen, tuotantoalueen ja vuosikerran tulee olla merkittynä 
    etikettiin.
 – Alkon vakiovalikoimassa oleva tuotemerkki voidaan katsoa eduksi.
valikoimaantuloarvio huhtikuu 2015
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SYYSKUU
hakunumero W140905
tuotetyyppi kuohuviini
täydentävä tuotetyyppi extra brut ja/tai brut
pakkaus 0,75 litran lasipullo
tuotantoalue DO Leyda
vähittäismyyntihinta enintään 19,90 euroa
valikoimakori 5
muut vaatimukset – Extra brut tai brut on mainittava etiketissä.
 – Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.
valikoimaantuloarvio huhtikuu 2015

SYYSKUU
hakunumero W140906
tuotetyyppi roseeviini
täydentävä tuotetyyppi kuiva
pakkaus 0,75 litran pullo
tuotantoalue DO Leyda
vähittäismyyntihinta enintään 8,99 euroa
valikoimakori 3
muut vaatimukset – Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.
 – Kierrekapselisuljenta voidaan katsoa eduksi.
 – Rypälelajike tai -lajikkeet osuuksineen on mainittava tarjouksen 
    lisätietokentässä.
 – Sokeripitoisuus (g/l) ja kokonaishappopitoisuus viinihappona (g/l) on 
    mainittava tarjouksen lisätietokentässä.
 - Kevyt pullo (enintään 420 g) voidaan katsoa eduksi. Tällöin tyhjän pullon 
    paino on mainittava tarjouksen lisätietokentässä.
 - Kierrätysjärjestelmään kuuluminen voidaan katsoa eduksi.
valikoimaantuloarvio huhtikuu 2015

ENGLANTI

Rajallisen saaTavuuden TuoTTeeT

LOKAKUU
hakunumero RW141001
tuotetyyppi kuohuviini tai roseekuohuviini
pakkaus 0,75 litran lasipullo
vähittäismyyntihinta enintään 34,90 euroa
saatavuus vähintään 600 pulloa; pullojen lukumäärä ilmoitettava tarjouksessa
valikoimakori 6
muut vaatimukset – Perinteisellä menetelmällä valmistettu kuohuviini.
 – Rypälelajike tai -lajikkeet osuuksineen on mainittava tarjouksen 
    lisätietokentässä.
 – Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.
valikoimaantuloarvio huhtikuu 2015

Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua:
15.10.2014 mennessä tarjousten on oltava Alkossa
Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 30.4.2015 asti.
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ESPANJA

PääTuoTTeeT

HEINÄKUU
hakunumero W140707
tuotetyyppi punaviini
pakkaus 0,75 litran lasipullo
tuotantoalue DO Catalunya
vähittäismyyntihinta enintään 8,49 euroa
valikoimakori 3
muut vaatimukset – Makutyyppi “pehmeä & hedelmäinen” tai “mehevä ja hilloinen”.
 – Kolmen rypälelajikkeen sekoite, joiden joukossa tulee olla Garnacha
    ja Cariñena. Näiden osuuden sekoitteesta tulee olla vähintään 80 %. 
 – Rypäleiden osuudet on mainittava lisätietokentässä.
 – Kierrekapselisuljenta.
 – Kevyt pullo (enintään 420 g) voidaan katsoa eduksi. Tällöin tyhjän pullon 
    paino on mainittava tarjouksen lisätietokentässä.
 – Kierrätysjärjestelmään kuuluminen voidaan katsoa eduksi. 
 – Tunnettu merkki suomalaisille kuluttajille voidaan katsoa eduksi.
 – Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.
valikoimaantuloarvio tammikuu 2015

HEINÄKUU
hakunumero W140708
tuotetyyppi punaviini
pakkaus 3 litran hanapakkaus
tuotantoalue DO Cariñena
vähittäismyyntihinta enintään 32,90 euroa
valikoimakori 4
muut vaatimukset – Makutyyppi “pehmeä & hedelmäinen” tai “mehevä & hilloinen”.
 – Rypälelajike Garnacha. 
 – Rypälelajikkeen tulee olla merkittynä pakkaukseen.
 – Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.
valikoimaantuloarvio tammikuu 2015

ELOKUU
hakunumero W140803
tuotetyyppi punaviini
täydentävä tuotetyyppi luomuviini
pakkaus 0,75 litran lasipullo
tuotantoalue DOCa Rioja
vähittäismyyntihinta enintään 13,90 euroa
valikoimakori 4
muut vaatimukset – Makutyyppi “vivahteikas & kehittynyt” tai “mehevä & hilloinen”.
 – Rypälelajikkeet osuuksineen on mainittava tarjouksen lisätietokentässä.
 – Crianza voidaan katsoa eduksi.
 – Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.
valikoimaantuloarvio helmikuu 2015
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ELOKUU
hakunumero W140804
tuotetyyppi punaviini
pakkaus 0,75 litran lasipullo
tuotantoalue DO Valencia
vähittäismyyntihinta enintään 6,99 euroa
valikoimakori 2
muut vaatimukset – Makutyyppi “mehevä & hilloinen” tai “pehmeä & hedelmäinen”.
 – Rypälelajike Syrah.
 – Kierrekapselisuljenta.
 – Luomuviini voidaan katsoa eduksi.
 – Kierrätysjärjestelmään kuuluminen voidaan katsoa eduksi. 
 – Kevyt pullo (enintään 420 g) voidaan katsoa eduksi. Tällöin tyhjän pullon 
    paino on mainittava tarjouksen lisätietokentässä.
 – Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.
valikoimaantuloarvio helmikuu 2015

SYYSKUU
hakunumero W140907
tuotetyyppi punaviini
pakkaus 0,75 litran lasipullo
tuotantoalue Vino de la Tierra de Castilla
vähittäismyyntihinta enintään 6,99 euroa
valikoimakori 2
muut vaatimukset – Makutyyppi “mehevä & hilloinen” tai “raikas & marjaisa”.
 – Rypälelajike Tempranillo.
 – Kierrekapselisuljenta.
 – Luomuviini voidaan katsoa eduksi.
 – Kierrätysjärjestelmään kuuluminen voidaan katsoa eduksi. 
 – Kevyt pullo (enintään 420 g) voidaan katsoa eduksi. Tällöin tyhjän pullon 
    paino on mainittava tarjouksen lisätietokentässä.
 – Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.
valikoimaantuloarvio maaliskuu 2015

SYYSKUU
hakunumero W140908
tuotetyyppi kuohuviini
täydentävä tuotetyyppi brut
pakkaus 0,75 litran lasipullo
tuotantoalue DO Cava
vähittäismyyntihinta enintään 12,90 euroa
valikoimakori 3
muut vaatimukset – Rypälelajike Chardonnay. 
 – Edullinen hinta voidaan katsoa eduksi.
 – Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen. 
 – Kierrätysjärjestelmään kuuluminen voidaan katsoa eduksi.
valikoimaantuloarvio maaliskuu 2015

SYYSKUU
hakunumero W140909
tuotetyyppi valkoviini
pakkaus 0,75 litran lasipullo
tuotantoalue DO Terra Alta
vähittäismyyntihinta enintään 13,90 euroa
valikoimakori 4
muut vaatimukset – Makutyyppi “pirteä & hedelmäinen” tai “vivahteikas ja ryhdikäs”.
 – Rypälelajike Garnacha blanca. 
 – Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.
valikoimaantuloarvio maaliskuu 2015
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LOKAKUU
hakunumero W141003
tuotetyyppi valkoviini
pakkaus 0,75 litran lasipullo
tuotantoalue DO Penedès
vähittäismyyntihinta enintään 12,90 euroa
valikoimakori 4
muut vaatimukset – Makutyyppi “pirteä & hedelmäinen”.
 – Neljän tai useamman rypälelajikkeen sekoite, joiden joukossa oltava 
    Xarel-lo, Moscatell ja Garnatxa Blanca.
 – Rypälelajikkeet osuuksineen on mainittava tarjouksen lisätietokentässä.
 – Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.
valikoimaantuloarvio huhtikuu 2015

PalveluTuoTTeeT

HEINÄKUU
hakunumero PW140701
tuotetyyppi alkoholiton kuohuviini
alkoholipitoisuus 0 – 2,8 tilavuusprosenttia
pakkaus 0,75 litran lasipullo
vähittäismyyntihinta enintään 11,90 euroa
valikoimakori P
muut vaatimukset – Rypäleet ja niiden osuudet on mainittava tarjouksen lisätietokentässä.
 – Valmistusprosessi on kuvattava tarjouksen lisätietokentässä.
 – Sokeripitoisuus (g/l) on mainittava tarjouksen lisätietokentässä.
 – Enintään 0,5 tilavuusprosentin alkoholipitoisuus voidaan katsoa eduksi.
 – Kierrätysjärjestelmään kuuluminen voidaan katsoa eduksi.
 – Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.
 – Hausta voidaan ostaa kaksi tuotetta.
valikoimaantuloarvio tammikuu 2015

Rajallisen saaTavuuden TuoTTeeT

HEINÄKUU
hakunumero RW140701
tuotetyyppi punaviini
pakkaus 0,75 litran lasipullo
tuotantoalue DO Bierzo
vähittäismyyntihinta enintään 19,90 euroa
saatavuus vähintään 600 pulloa; pullojen lukumäärä ilmoitettava tarjouksessa
valikoimakori 6
muut vaatimukset – Rypälelajike Mencia. 
 – Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.
valikoimaantuloarvio tammikuu 2015

Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua:
15.7.2014 mennessä tarjousten on oltava Alkossa
Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 31.1.2015 asti.
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ELOKUU
hakunumero RW140801
tuotetyyppi valkoviini
pakkaus 0,75 litran lasipullo
tuotantoalue DO Penedès
vähittäismyyntihinta enintään 19,90 euroa
saatavuus vähintään 600 pulloa; pullojen lukumäärä ilmoitettava tarjouksessa
valikoimakori 6
muut vaatimukset – Makutyyppi “vivahteikas ja ryhdikäs” tai “pirteä ja hedelmäinen”.
 – Rypälelajike Xarel-lo.
 – Tarkempi tuotantoalue ja laatuluokitus on mainittava tarjouksen 
    lisätietokentässä.
 – Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.
 – Hausta voidaan ostaa kaksi tuotetta. Jos näin tapahtuu, tuotteet eivät 
    tule valikoimaan samanaikaisesti.
valikoimaantuloarvio helmikuu 2015

Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua:
15.8.2014 mennessä tarjousten on oltava Alkossa
Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 28.2.2015 asti.

MARRASKUU
hakunumero RW141102
tuotetyyppi kuohuviini
täydentävä tuotetyyppi gran reserva
pakkaus 0,75 litran lasipullo
vähittäismyyntihinta enintään 29,90 euroa
saatavuus vähintään 400 pulloa; pullojen lukumäärä ilmoitettava tarjouksessa
valikoimakori 6
muut vaatimukset – Vähintään kahden rypälelajikkeen sekoite.
 – Rypälelajikkeet osuuksineen on mainittava tarjouksen lisätietokentässä.
 – Samasta viinistä voi tarjota vain yhtä vuosikertaa.
 – Vuosikerta on mainittava tarjouksen lisätietokentässä.
 – Alkon valikoimasta puuttuva tuottaja voidaan katsoa eduksi.
 – Tuotteella tulee olla lahjapakkaus.
 – Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.
valikoimaantuloarvio toukokuu 2015

Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua:
17.11.2014 mennessä tarjousten on oltava Alkossa
Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 31.5.2015 asti.
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ETELÄ-AFRIKKA

Alkon maahantuontipalvelua käytettäessä tuotteet on tarjottava FOB-ehdolla, kun ne tulevat seuraavista 
maista:  Australia, Pohjois- ja Etelä-Amerikan maat, Etelä-Afrikka, Kiina, Intia, Libanon ja 
Uusi-Seelanti.

PääTuoTTeeT

ELOKUU
hakunumero W140805
tuotetyyppi kuohuviini tai roseekuohuviini
täydentävä tuotetyyppi eettisen kaupan tuote
pakkaus 0,75 litran lasipullo
vähittäismyyntihinta enintään 9,49 euroa
valikoimakori 3
muut vaatimukset – Rypälelajikkeet osuuksineen on mainittava tarjouksen lisätietokentässä. 
 – Sokeripitoisuus (g/l) on mainittava tarjouksen lisätietokentässä. 
 – Kierrätysjärjestelmään kuuluminen voidaan katsoa eduksi. 
 – Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.
valikoimaantuloarvio maaliskuu 2015

SYYSKUU
hakunumero W140910
tuotetyyppi punaviini
täydentävä tuotetyyppi eettisen kaupan tuote
pakkaus 0,75 litran pullo
tuotantoalue Western Cape 
vähittäismyyntihinta enintään 9,99 euroa
valikoimakori 3
muut vaatimukset – Makutyyppi “mehevä ja hilloinen” tai “roteva ja voimakas”.
 – Shirazin ja Malbecin sekoite.
 – Rypäleiden osuudet on mainittava lisätietokentässä. 
 – Rypälelajikkeiden tulee olla merkittynä etikettiin/pakkaukseen.
 – Luomutuote voidaan katsoa eduksi.
 – Kierrekapselisuljenta.
 – Laatuluokiteltu viini (WO).
 – Tuotantoalue ja laatuluokitus mainittava tarjouksen lisätietokentässä. 
 – Kevyt pullo (enintään 420 g) voidaan katsoa eduksi. Tällöin tyhjän pullon 
    paino on mainittava tarjouksen lisätietokentässä. 
 – Kierrätysjärjestelmään kuuluminen voidaan katsoa eduksi. 
 – Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.
valikoimaantuloarvio huhtikuu 2015

LOKAKUU
hakunumero W141004
tuotetyyppi punaviini
pakkaus 0,75 litran lasipullo
tuotantoalue WO Stellenbosch tai WO Durbanville
vähittäismyyntihinta enintään 14,90 euroa
valikoimakori 5
muut vaatimukset – Makutyyppi “mehevä & hilloinen” tai “roteva & voimakas”.
 – Rypälelajike Pinotage. 
 – Tuotantoalue ja laatuluokitus mainittava tarjouksen lisätietokentässä. 
 – Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen. 
valikoimaantuloarvio toukokuu 2015
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LOKAKUU
hakunumero W141005
tuotetyyppi valkoviini
täydentävä tuotetyyppi kuiva
pakkaus 0,75 litran pullo
tuotantoalue Olifants River
vähittäismyyntihinta enintään 6,99 euroa
valikoimakori 2
muut vaatimukset – Makutyyppi “pehmeä & kepeä” tai “pirteä & hedelmäinen”.
 – Chenin Blanc.
 – Kierrekapselisuljenta. 
 – Laatuluokiteltu viini (WO).
 – Tuotantoalue ja laatuluokitus mainittava tarjouksen lisätietokentässä.
 – Kevyt pullo (enintään 420 g) voidaan katsoa eduksi. Tällöin tyhjän pullon 
    paino on mainittava tarjouksen lisätietokentässä.
 – Kierrätysjärjestelmään kuuluminen voidaan katsoa eduksi.
 – Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.
valikoimaantuloarvio toukokuu 2015

MARRASKUU
hakunumero W141102
tuotetyyppi punaviini
pakkaus 0,75 litran pullo
tuotantoalue Western Cape
vähittäismyyntihinta enintään 6,99 euroa
valikoimakori 2
muut vaatimukset – Makutyyppi “pehmeä & hedelmäinen” tai “mehevä & hilloinen”. 
 – Ruby Cabernetin ja Cinsaultin sekoite.
 – Rypäleiden osuudet on mainittava lisätietokentässä.
 – Laatuluokiteltu viini (WO). 
 – Tuotantoalue ja laatuluokitus mainittava tarjouksen lisätietokentässä.
 – Kierrekapselisuljenta.
 – Kevyt pullo (enintään 420 g) voidaan katsoa eduksi. Tällöin tyhjän pullon 
    paino on mainittava tarjouksen lisätietokentässä.
 – Kierrätysjärjestelmään kuuluminen voidaan katsoa eduksi.
 – Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.
valikoimaantuloarvio kesäkuu 2015

MARRASKUU
hakunumero W141103
tuotetyyppi valkoviini
täydentävä tuotetyyppi kuiva eettisen kaupan viini
pakkaus 0,75 litran pullo
tuotantoalue Western Cape
vähittäismyyntihinta enintään 8,99 euroa
valikoimakori 3
muut vaatimukset – Makutyyppi “pirteä ja hedelmäinen” tai “pehmeä ja kepeä”.
 – Colombardin ja Sauvignon Blancin sekoite.
    Colombardin oltava hallitseva rypälelajike (max. 70%).
 – Rypälelajikkeet osuuksineen on mainittava tarjouksen lisätietokentässä.
 – Rypälelajikkeiden tulee olla merkittynä etikettiin/pakkaukseen.
 – Laatuluokiteltu viini (WO).
 – Tuotantoalue ja laatuluokitus mainittava tarjouksen lisätietokentässä.
 – Kierrekapselisuljenta.
 – Luomuviini voidaan katsoa eduksi.
 – Kevyt pullo (enintään 420 g) voidaan katsoa eduksi. Tällöin tyhjän pullon 
    paino on mainittava tarjouksen lisätietokentässä.
 – Kierrätysjärjestelmään kuuluminen voidaan katsoa eduksi. 
 – Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.
valikoimaantuloarvio kesäkuu 2015
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Rajallisen saaTavuuden TuoTTeeT

HEINÄKUU
hakunumero RW140702
tuotetyyppi punaviini
pakkaus 0,75 litran lasipullo
tuotantoalue Stellenbosch
vähittäismyyntihinta enintään 24,90 euroa
saatavuus vähintään 600 pulloa; pullojen lukumäärä ilmoitettava tarjouksessa
valikoimakori 6
muut vaatimukset – Makutyyppi “roteva & voimakas” tai “vivahteikas & kehittynyt”.
 – Rypälelajike Cabernet Sauvignon. 
 – Palstaviini (nk. single vineyard) voidaan katsoa eduksi. Tällöin palstan 
    nimi on ilmoitettava tarjouksen lisätietokentässä sekä etiketissä. 
 – Tuotantoalue ja laatuluokitus on mainittava tarjouksen lisätietokentässä. 
 – Tammikypsytyksen pituus on mainittava tarjouksen lisätietokentässä. 
 – Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.
 – Mikäli hausta päätetään kaksi tuotetta, ne eivät tule valikoimaan samaan 
    aikaan vaan porrastetusti.
valikoimaantuloarvio helmikuu 2015

Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua:
15.7.2014 mennessä tarjousten on oltava Alkossa
Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 28.2.2015 asti.

ELOKUU
hakunumero RW140802
tuotetyyppi valkoviini
täydentävä tuotetyyppi kuiva
pakkaus 0,75 litran lasipullo
tuotantoalue WO Elgin, WO Elim tai WO Durbanville
vähittäismyyntihinta enintään 19,90 euroa
saatavuus vähintään 600 pulloa; pullojen lukumäärä ilmoitettava tarjouksessa
valikoimakori 6
muut vaatimukset – Makutyyppi “vivahteikas & ryhdikäs” tai “pirteä & hedelmäinen”.
 – Rypälelajike Sauvignon Blanc. 
 – Tuotantoalue ja laatuluokitus on mainittava tarjouksen lisätietokentässä.
 – Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen. 
valikoimaantuloarvio maaliskuu 2015

Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua:
15.8.2014 mennessä tarjousten on oltava Alkossa
Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 31.3.2015 asti.
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INTIA

Alkon maahantuontipalvelua käytettäessä tuotteet on tarjottava FOB-ehdolla, kun ne tulevat seuraavista 
maista: Australia, Pohjois- ja Etelä-Amerikan maat, Etelä-Afrikka, Kiina, Intia, Libanon ja Uusi-Seelanti.

Rajallisen saaTavuuden TuoTTeeT

ELOKUU
hakunumero RW140803
tuotetyyppi kuohuviini tai roseekuohuviini
pakkaus 0,75 litran lasipullo
vähittäismyyntihinta enintään 16,90 euroa
saatavuus vähintään 600 pulloa; pullojen lukumäärä ilmoitettava tarjouksessa
valikoimakori 6
muut vaatimukset – Tuotantoalue, rypälelajikkeet ja niiden osuudet on mainittava tarjouksen 
    lisätietokentässä.
 – Makeusaste ja sokeripitoisuus (g/l) on mainittava tarjouksen lisätietokentässä.
 – Valmistusmenetelmä mainittava tarjouksessa.
 – Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.
valikoimaantuloarvio maaliskuu 2015

Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua:
15.8.2014 mennessä tarjousten on oltava Alkossa
Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 31.3.2015 asti.

ITALIA

PääTuoTTeeT

ELOKUU
hakunumero W140806
tuotetyyppi valkoviini
pakkaus 0,75 litran lasipullo
tuotantoalue Sisilia
vähittäismyyntihinta enintään 8,99 euroa
valikoimakori 3
muut vaatimukset – Makutyyppi “lempeä & makeahko” tai “pirteä ja hedelmäinen”.
 – Pinot Grigion ja Moscaton sekoite. Pinot Grigion osuus enintään 85 prosenttia. 
 – Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.
 – Kevyt pullo (enintään 420 g) voidaan katsoa eduksi. Tällöin tyhjän pullon paino on 
    mainittava tarjouksen lisätietokentässä
 – Kierrätysjärjestelmään kuuluminen voidaan katsoa eduksi.
valikoimaantuloarvio helmikuu 2015
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SYYSKUU
hakunumero W140911
tuotetyyppi punaviini
täydentävä tuotetyyppi sokeria enintään 10 g/l
pakkaus 3 litran hanapakkaus
tuotantoalue Veneto
vähittäismyyntihinta enintään 39,90 euroa
valikoimakori 3
muut vaatimukset – Makutyyppi “mehevä & hilloinen”.
 – Kahden tai useamman rypälelajikkeen sekoite, joista yhden on oltava Corvina.
 – Rypälelajikkeet osuuksineen on mainittava tarjouksen lisätietokentässä.
 – Valmistuksessa tulee olla käytetty kuivattuja rypäleitä, minkä tulee ilmetä 
    myyntipakkauksesta. Kuivausaika ja -tapa on mainittava tarjouksen 
    lisätietokentässä. Kuivattujen rypäleiden osuus seoksesta on mainittava 
    tarjouksen lisätietokentässä.
 – Pakkauksen tulee olla muodoltaan samankaltainen kuin nykyisessä valikoimassa
    olevat pakkaukset.
 – Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen
 – Edullinen hinta voidaan katsoa eduksi.
valikoimaantuloarvio maaliskuu 2015

MARRASKUU
hakunumero W141104
tuotetyyppi valkoviini
täydentävä tuotetyyppi pirskahteleva (frizzante); kuiva tai puolikuiva
pakkaus 0,75 litran lasipullo
tuotantoalue Lombardia
vähittäismyyntihinta enintään 8,99 euroa
valikoimakori 2
muut vaatimukset – Makutyyppi “pirteä & hedelmäinen” tai “lempeä & makeahko”.
 – Rypälelajike Pinot Nero (Pinot Noir).
 – Sokeripitoisuus (g/l) on mainittava tarjouksen lisätietokentässä. 
 – Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen. 
 – Viinin laatuluokitus on mainittava tarjouksen lisätietokentässä.
 – Kierrekapselisuljenta voidaan katsoa eduksi.
 – Kevyt pullo (enintään 420 g) voidaan katsoa eduksi. Tällöin tyhjän pullon paino 
    on mainittava tarjouksen lisätietokentässä
 – Kierrätysjärjestelmään kuuluminen voidaan katsoa eduksi.
valikoimaantuloarvio toukokuu 2015

MARRASKUU
hakunumero W141105
tuotetyyppi punaviini
pakkaus 0,75 litran lasipullo
tuotantoalue DOC Montefalco Rosso
vähittäismyyntihinta enintään 14,90 euroa
valikoimakori 4
muut vaatimukset – Makutyyppi “roteva & voimakas” tai “mehevä & hilloinen”.
 – Rypälelajikkeet osuuksineen on mainittava tarjouksen lisätietokentässä.
 – Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.
valikoimaantuloarvio toukokuu 2015
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MARRASKUU
hakunumero W141106
tuotetyyppi roseekuohuviini
täydentävä tuotetyyppi brut tai extra dry luomuviini
pakkaus 0,75 litran lasipullo
vähittäismyyntihinta enintään 9.99 euroa
valikoimakori 3
muut vaatimukset – Ns. sleeved bottle.
 – Merlotin ja Sangiovesen sekoite. 
 – Tuotantoalue, rypälelajikkeet ja niiden osuudet on mainittava tarjouksen 
    lisätietokentässä.
 – Kierrätysjärjestelmään kuuluminen voidaan katsoa eduksi.
 – Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen. 
valikoimaantuloarvio toukokuu 2015

MARRASKUU
hakunumero W141107
tuotetyyppi punaviini
pakkaus 0,75 litran lasipullo
tuotantoalue DOC Barbera d’Alba
vähittäismyyntihinta enintään 9,99 euroa
valikoimakori 3
muut vaatimukset – Makutyyppi “marjaisa & raikas”.
 – Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen
 – Kevyt pullo (enintään 420 g) voidaan katsoa eduksi. Tällöin tyhjän pullon 
    paino on mainittava tarjouksen lisätietokentässä.
 – Kierrätysjärjestelmään kuuluminen voidaan katsoa eduksi.
valikoimaantuloarvio toukokuu 2015

JOULUKUU
hakunumero W141201
tuotetyyppi kuohuviini
täydentävä tuotetyyppi brut tai extra dry luomuviini
pakkaus 0,75 litran lasipullo
tuotantoalue DOCG Valdobbiadene Prosecco Superiore
vähittäismyyntihinta enintään 12,90 euroa
valikoimakori 4
muut vaatimukset – Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.
valikoimaantuloarvio kesäkuu 2015
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PalveluTuoTTeeT

HEINÄKUU
hakunumero PW140702
tuotetyyppi valkoviini
pakkaus 0,75 litran lasipullo
tuotantoalue DOC Alto Adige
vuosikerta ei vanhempi kuin 2012
vähittäismyyntihinta enintään 17,90 euroa
saatavuus vähintään 3000 pulloa/vuosi; pullojen lukumäärä ilmoitettava tarjouksessa
valikoimakori P
muut vaatimukset – Makutyyppi “pirteä & hedelmäinen” tai “vivahteikas & ryhdikäs”.
 – Kolmen rypälelajikkeen sekoite, joista yhden on oltava Pinot Bianco. 
    Pinot Biancon osuus korkeintaan 70 prosenttia seoksesta.
 – Rypälelajikkeet osuuksineen on mainittava tarjouksen lisätietokentässä.
 – Vuosikerta on mainittava tarjouksen lisätietokentässä.
 – Sokeripitoisuus (g/l) on mainittava tarjouksen lisätietokentässä
 – Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.
valikoimaantuloarvio tammikuu 2015

ELOKUU
hakunumero PW140801
tuotetyyppi valkoviini
pakkaus 0,375 litran lasipullo
tuotantoalue Toscana
vähittäismyyntihinta enintään 19,90 euroa
saatavuus vähintään 2500 pulloa/vuosi; pullojen lukumäärä ilmoitettava tarjouksessa
valikoimakori P
muut vaatimukset – Vin Santo.
 – DOC-luokiteltu. 
 – DOC-luokitus ja rypälelajike tai -lajikkeet ja niiden osuudet on mainittava 
    tarjouksen lisätietokentässä. 
 – Sokeripitoisuus (g/l) on mainittava tarjouksen lisätietokentässä. 
 – Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.
valikoimaantuloarvio helmikuu 2015

SYYSKUU
hakunumero PW140901
tuotetyyppi valkoviini
täydentävä tuotetyyppi kuiva
pakkaus 0,75 litran lasipullo
tuotantoalue DOCG Albana di Romagna
vähittäismyyntihinta enintään 13,90 euroa
saatavuus vähintään 5000 pulloa/vuosi; pullojen lukumäärä ilmoitettava tarjouksessa
valikoimakori P
muut vaatimukset – Secco.
 – Makutyyppi “ pirteä & hedelmäinen” tai “vivahteikas & ryhdikäs”.
 – Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen. 
valikoimaantuloarvio maaliskuu 2015
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JOULUKUU
hakunumero PW141201
tuotetyyppi valkoviini
täydentävä tuotetyyppi makea
pakkaus 0,75 litran lasipullo
tuotantoalue DOCG Moscato d’Asti
vuosikerta ei vanhempi kuin 2013
vähittäismyyntihinta enintään 9,99 euroa
saatavuus 8000 pulloa/vuosi; pullojen lukumäärä ilmoitettava tarjouksessa
valikoimakori P
muut vaatimukset – Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.
 – Kierrekapselisuljenta voidaan katsoa eduksi.
valikoimaantuloarvio kesäkuu 2015

Rajallisen saaTavuuden TuoTTeeT

HEINÄKUU
hakunumero RW140703
tuotetyyppi punaviini
pakkaus 0,375 litran lasipullo
tuotantoalue DOCG Amarone delle Valpolicella tai Amarone delle Valpolicella Classico
vähittäismyyntihinta enintään 18,90 euroa
saatavuus vähintään 3000 pulloa; pullojen lukumäärä ilmoitettava tarjouksessa
valikoimakori 6
muut vaatimukset – Makutyyppi “mehevä & hilloinen” tai “roteva & voimakas”
 – Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen
 – Hausta voidaan ostaa kaksi tuotetta. Mikäli näin tapahtuu, tuotteet eivät 
    tule valikoimaan samaan aikaan.
valikoimaantuloarvio tammikuu 2015

Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua:
15.7.2014 mennessä tarjousten on oltava Alkossa
Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 31.1.2015 asti.

SYYSKUU
hakunumero RW140901
tuotetyyppi punaviini
pakkaus 0,75 litran lasipullo
tuotantoalue DOCG Taurasi
vuosikerta 2009 tai 2010
vähittäismyyntihinta enintään 27,90 euroa
saatavuus vähintään 1200 pulloa; pullojen lukumäärä ilmoitettava tarjouksessa
valikoimakori 6
muut vaatimukset – Vuosikerta mainittava tarjouksen lisätietokentässä.
 – Makutyyppi “vivahteikas & kehittynyt” tai “roteva & voimakas”.
 – Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.
valikoimaantuloarvio maaliskuu 2015

Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua:
15.9.2014 mennessä tarjousten on oltava Alkossa
Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 31.3.2015 asti.
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LOKAKUU
hakunumero RW141002
tuotetyyppi kuohuviini
täydentävä tuotetyyppi brut
pakkaus 0,75 litran lasipullo
tuotantoalue DOC Lugana
vähittäismyyntihinta enintään 19,90 euroa
saatavuus vähintään 1000 pulloa; pullojen lukumäärä ilmoitettava tarjouksessa
valikoimakori 6
muut vaatimukset – Perinteisellä menetelmällä valmistettu kuohuviini. 
 – Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen. 
valikoimaantuloarvio huhtikuu 2015

Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua:
15.10.2014 mennessä tarjousten on oltava Alkossa
Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 30.4.2015 asti.

LOKAKUU
hakunumero RW141003
tuotetyyppi valkoviini
pakkaus 0,75 litran lasipullo
tuotantoalue DOC Etna Bianco
vähittäismyyntihinta enintään 19,90 euroa
saatavuus vähintään 600 pulloa; pullojen lukumäärä ilmoitettava tarjouksessa
valikoimakori 6
muut vaatimukset – Makutyyppi “vivahteikas & ryhdikäs” tai pirteä & hedelmäinen”.
 – Rypälelajikkeet osuuksineen on mainittava tarjouksen lisätietokentässä.
 – Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.
valikoimaantuloarvio huhtikuu 2015

Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua:
15.10.2014 mennessä tarjousten on oltava Alkossa
Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 30.4.2015 asti.

ITÄVALTA

PääTuoTTeeT

HEINÄKUU
hakunumero W140709
tuotetyyppi punaviini
pakkaus 0,75 litran pullo
tuotantoalue Burgenland
vähittäismyyntihinta enintään 9,99 euroa
valikoimakori 3
muut vaatimukset – Makutyyppi “marjaisa & raikas” tai “mehevä & hilloinen”.
 – Rypälelajike Blaufränkisch.
 – Kierrekapselisuljenta.
 – Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.
 – Kevyt pullo (enintään 420 g) voidaan katsoa eduksi. Tällöin tyhjän pullon 
    paino on mainittava tarjouksen lisätietokentässä.
 – Kierrätysjärjestelmään kuuluminen voidaan katsoa eduksi.
valikoimaantuloarvio tammikuu 2015
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LOKAKUU
hakunumero W141006
tuotetyyppi valkoviini
täydentävä tuotetyyppi kuiva
pakkaus 0,75 litran lasipullo
vähittäismyyntihinta enintään 13,90 euroa
valikoimakori 4
muut vaatimukset – Makutyyppi “pirteä & hedelmäinen” tai “vivahteikas & ryhdikäs”. 
 – Kolmen rypälelajikkeen sekoite, joiden joukossa on oltava Riesling. 
    Rieslingin osuuden on oltava vähintään 50 %. 
 – Tuotantoalue, rypälelajikkeet ja niiden osuudet on mainittava tarjouksen 
    lisätietokentässä. 
 – Kierrekapselisuljenta.
 – Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.
valikoimaantuloarvio huhtikuu 2015

Rajallisen saaTavuuden TuoTTeeT

ELOKUU
hakunumero RW140804
tuotetyyppi punaviini
pakkaus 0,75 litran lasipullo
tuotantoalue Burgenland tai Wien
vähittäismyyntihinta enintään 19,90 euroa
saatavuus vähintään 1200 pulloa; pullojen lukumäärä ilmoitettava tarjouksessa
valikoimakori 6
muut vaatimukset – Makutyyppi “marjaisa & raikas” tai “vivahteikas & kehittynyt”.
 – Rypälelajike Pinot Noir.
 – Tuotantoalue ja laatuluokitus on mainittava tarjouksen lisätietokentässä.
 – Tammen käytöstä tai sen puuttumisesta on mainittava tarjouksen 
    lisätietokentässä.
 – Luomuviini voidaan katsoa eduksi.
 – Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.
 – Mikäli hausta päätetään ostaa kaksi tuotetta, ne eivät tule valikoimaan 
    samaan aikaan vaan porrastetusti.
valikoimaantuloarvio helmikuu 2015

Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua:
15.8.2014 mennessä tarjousten on oltava Alkossa
Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 28.2.2015 asti.
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SYYSKUU
hakunumero RW140902
tuotetyyppi valkoviini
täydentävä tuotetyyppi kuiva
pakkaus 0,75 litran lasipullo
tuotantoalue Wachau tai Kamptal
vähittäismyyntihinta enintään 19,90 euroa
saatavuus vähintään 1200 pulloa; pullojen lukumäärä ilmoitettava tarjouksessa
valikoimakori 6
muut vaatimukset – Makutyyppi “vivahteikas & ryhdikäs” tai “pirteä & hedelmäinen”.
 – Rypälelajike Riesling.
 – Palstaviini. Palstan nimi on ilmoitettava tarjouksen lisätietokentässä sekä 
    etiketissä.
 – Luomuviini voidaan katsoa eduksi.
 – Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.
valikoimaantuloarvio maaliskuu 2015

Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua:
15.9.2014 mennessä tarjousten on oltava Alkossa
Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 31.3.2015 asti.

JOULUKUU
hakunumero RW141202
tuotetyyppi valkoviini
täydentävä tuotetyyppi kuiva
pakkaus 0,75 litran lasipullo
tuotantoalue Niederösterreich tai Steiermark
vähittäismyyntihinta enintään 19,90 euroa
saatavuus vähintään 600 pulloa; pullojen lukumäärä ilmoitettava tarjouksessa
valikoimakori 6
muut vaatimukset – Makutyyppi “pirteä & hedelmäinen” tai “vivahteikas & ryhdikäs”.
 – Rypälelajike Sauvignon Blanc. 
 – Tuotantoalue ja laatuluokitus mainittava tarjouksen lisätietokentässä.
 – Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.
valikoimaantuloarvio kesäkuu 2015

Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua:
15.12.2014 mennessä tarjousten on oltava Alkossa
Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 30.6.2015 asti.
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KANADA

Alkon maahantuontipalvelua käytettäessä tuotteet on tarjottava FOB-ehdolla, kun ne tulevat seuraavista 
maista:  Australia, Pohjois- ja Etelä-Amerikan maat, Etelä-Afrikka, Kiina, Intia, Libanon ja Uusi-Seelanti.

Rajallisen saaTavuuden TuoTTeeT

ELOKUU
hakunumero RW140805
tuotetyyppi punaviini
pakkaus 0,75 litran lasipullo
vuosikerta mainittava tarjouksen lisätietokentässä
vähittäismyyntihinta enintään 24,90 euroa
saatavuus vähintään 1000 pulloa; pullojen lukumäärä ilmoitettava tarjouksessa
valikoimakori 6
muut vaatimukset – Makutyyppi “mehevä & hilloinen” tai “roteva & voimakas”.
 – Yhden rypälelajikkeen viini.
 – Lajike on mainittava tarjouksen lisätietokentässä. 
 – Tarkempi tuotantoalue ja ala-alue on mainittava tarjouksen 
    lisätietokentässä.
 – Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.
 – Hausta voidaan ostaa kaksi tuotetta. Mikäli näin tapahtuu, tuotteet eivät 
    tule valikoimaan samaan aikaan. 
valikoimaantuloarvio helmikuu 2015

Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua:
15.8.2014 mennessä tarjousten on oltava Alkossa
Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 28.2.2015 asti.

LOKAKUU
hakunumero RW141004
tuotetyyppi valkoviini
täydentävä tuotetyyppi kuiva tai puolikuiva 
pakkaus 0,75 litran lasipullo
vuosikerta mainittava tarjouksen lisätietokentässä
vähittäismyyntihinta enintään 19,90 euroa
saatavuus vähintään 800 pulloa; pullojen lukumäärä ilmoitettava tarjouksessa
valikoimakori 6
muut vaatimukset – Makutyyppi “vivahteikas & ryhdikäs” tai “runsas & paahteinen”.
 – Yhden rypälelajikkeen viini. Lajike on mainittava tarjouksen 
    lisätietokentässä
 – Sokeripitoisuus (g/l) on mainittava tarjouksen lisätietokentässä.
 – Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.
valikoimaantuloarvio huhtikuu 2015

Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua:
15.10.2014 mennessä tarjousten on oltava Alkossa
Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 30.4.2015 asti.
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KIINA

Alkon maahantuontipalvelua käytettäessä tuotteet on tarjottava FOB-ehdolla, kun ne tulevat seuraavista 
maista:  Australia, Pohjois- ja Etelä-Amerikan maat, Etelä-Afrikka, Kiina, Intia, Libanon ja Uusi-Seelanti.

Rajallisen saaTavuuden TuoTTeeT

SYYSKUU
hakunumero RW140903
tuotetyyppi riisiviini
pakkaus enintään 0,75 litraa
vähittäismyyntihinta määrittyy vastaanotettujen tarjousten perusteella
saatavuus pullojen lukumäärä ilmoitettava tarjouksessa
valikoimakori 6
muut vaatimukset – Shaoxing-riisiviini. 
 – Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.
valikoimaantuloarvio maaliskuu 2015

Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua:
15.9.2014 mennessä tarjousten on oltava Alkossa
Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 31.3.2015 asti.

KREIKKA

Rajallisen saaTavuuden TuoTTeeT

LOKAKUU
hakunumero RW141005
tuotetyyppi valkoviini
täydentävä tuotetyyppi kuiva
pakkaus 0,75 litran lasipullo
tuotantoalue Santorini
vähittäismyyntihinta enintään 19,90 euroa
saatavuus vähintään 600 pulloa; pullojen lukumäärä ilmoitettava tarjouksessa
valikoimakori 6
muut vaatimukset – Rypälelajike Assyrtiko.
 – Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.
valikoimaantuloarvio huhtikuu 2015

Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua:
15.10.2014 mennessä tarjousten on oltava Alkossa
Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 30.4.2015 asti.



OSTOSUUNNITELMA  1/2015 53

KROATIA

PalveluTuoTTeeT

MARRASKUU
hakunumero PW141101
tuotetyyppi valkoviini
täydentävä tuotetyyppi kuiva
pakkaus 0,75 litran lasipullo
vähittäismyyntihinta enintään 14,90 euroa
saatavuus vähintään 1200 pulloa/vuosi; pullojen lukumäärä ilmoitettava tarjouksessa
valikoimakori P
muut vaatimukset – Makutyyppi “pirteä & hedelmäinen” tai “vivahteikas & ryhdikäs”
 – Yhden rypälelajikkeen viini. Lajike on mainittava tarjouksen lisätietokentässä.
 – Tuotantoalue ja laatuluokitus on mainittava tarjouksen lisätietokentässä.
 – Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.
valikoimaantuloarvio toukokuu 2015

Rajallisen saaTavuuden TuoTTeeT

ELOKUU
hakunumero RW140806
tuotetyyppi punaviini
pakkaus 0,75 litran lasipullo
vähittäismyyntihinta enintään 19,90 euroa
saatavuus vähintään 600 pulloa; pullojen lukumäärä ilmoitettava tarjouksessa
valikoimakori 6
muut vaatimukset – Yhden rypälelajikkeen viini. Lajike on mainittava tarjouksen 
    lisätietokentässä.
 – Tuotantoalue ja laatuluokitus on mainittava tarjouksen lisätietokentässä.
 – Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.
valikoimaantuloarvio helmikuu 2015

Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua:
15.8.2014 mennessä tarjousten on oltava Alkossa
Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 28.2.2015 asti.
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LIBANON

Alkon maahantuontipalvelua käytettäessä tuotteet on tarjottava FOB-ehdolla, kun ne tulevat seuraavista 
maista:  Australia, Pohjois- ja Etelä-Amerikan maat, Etelä-Afrikka, Kiina, Intia, Libanon ja Uusi-Seelanti.

PalveluTuoTTeeT

HEINÄKUU
hakunumero PW140703
tuotetyyppi valkoviini
täydentävä tuotetyyppi kuiva
pakkaus 0,75 litran lasipullo
vähittäismyyntihinta enintään 13,90 euroa
saatavuus vähintään 5000 pulloa/vuosi; pullojen lukumäärä ilmoitettava tarjouksessa
valikoimakori P
muut vaatimukset – Makutyyppi “pirteä & hedelmäinen” tai “runsas & paahteinen”.
 – Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.
 – Tuotantoalue, rypälelajike tai -lajikkeet ja niiden osuudet on mainittava 
    tarjouksen lisätietokentässä.
 – Sokeripitoisuus (g/l) ja kokonaishappopitoisuus viinihappona (g/l) on 
    mainittava tarjouksen lisätietokentässä.
valikoimaantuloarvio tammikuu 2015

JOULUKUU
hakunumero PW141202
tuotetyyppi punaviini
pakkaus 0,75 litran lasipullo
vähittäismyyntihinta enintään 13,90 euroa
saatavuus vähintään 8000 pulloa/vuosi; pullojen lukumäärä ilmoitettava tarjouksessa
valikoimakori P
muut vaatimukset – Makutyyppi “marjaisa & raikas” tai “mehevä & hilloinen”.
 – Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen. 
 – Tuotantoalue, rypälelajike tai -lajikkeet ja niiden osuudet on mainittava 
    tarjouksen lisätietokentässä.
valikoimaantuloarvio kesäkuu 2015

PORTUGALI

PääTuoTTeeT

HEINÄKUU
hakunumero W140710
tuotetyyppi punaviini
pakkaus 0,75 litran lasipullo
tuotantoalue DOC DO Tejo
vähittäismyyntihinta enintään 14,90 euroa
valikoimakori 5
muut vaatimukset – Makutyyppi “mehevä & hilloinen” tai “vivahteikas & kehittynyt”. 
 – Kolmen rypälelajikkeen sekoite, joiden joukossa oltava Touriga Nacional 
    (vähintään 40%). 
 – Rypälelajikkeet osuuksineen on mainittava tarjouksen lisätietokentässä.
 – Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.
valikoimaantuloarvio tammikuu 2015
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SYYSKUU
hakunumero W140912
tuotetyyppi punaviini
pakkaus 0,75 litran pullo
tuotantoalue Vinho Regional Alentejano
vähittäismyyntihinta enintään 6,99 euroa
valikoimakori 2
muut vaatimukset – Makutyyppi “pehmeä & hedelmäinen” tai “mehevä & hilloinen”.
 – Kolmen tai useamman rypälelajikkeen sekoite joiden joukossa oltava 
    Alicante Bouschet, Aragonez ja Touriga Nacional. 
 – Rypälelajikkeet osuuksineen on mainittava tarjouksen lisätietokentässä.
 – Kierrekapselisuljenta.
 – Kevyt pullo (enintään 420 g) voidaan katsoa eduksi. Tällöin tyhjän pullon 
    paino on mainittava tarjouksen lisätietokentässä.
 – Kierrätysjärjestelmään kuuluminen voidaan katsoa eduksi. 
 – Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.
valikoimaantuloarvio maaliskuu 2015

MARRASKUU
hakunumero W141108
tuotetyyppi valkoviini
täydentävä tuotetyyppi kuiva
pakkaus 0,75 litran pullo
tuotantoalue Vinho Regional Península de Setúbal
vähittäismyyntihinta enintään 9,99 euroa
valikoimakori 3
muut vaatimukset – Makutyyppi “pirteä & hedelmäinen” tai “vivahteikas & ryhdikäs”.
 – Kolmen tai useamman rypälelajikkeen sekoite, joista yhden on oltava 
    Chardonnay (vähintään 20 %).
 – Rypälelajikkeet osuuksineen on mainittava tarjouksen lisätietokentässä. 
 – Kierrekapselisuljenta.
 – Kevyt pullo (enintään 420 g) voidaan katsoa eduksi. Tällöin tyhjän pullon 
    paino on mainittava tarjouksen lisätietokentässä.
 – Kierrätysjärjestelmään kuuluminen voidaan katsoa eduksi. 
 – Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.
valikoimaantuloarvio toukokuu 2015

JOULUKUU
hakunumero W141202
tuotetyyppi punaviini
pakkaus 0,75 litran pullo
tuotantoalue Vinho Regional Lisboa
vähittäismyyntihinta enintään 10,90 euroa
valikoimakori 3
muut vaatimukset – Makutyyppi “mehevä & hilloinen” tai “roteva & voimakas”.
 – Rypälelajike Touriga Nacional (100 %). 
 – Kierrekapselisuljenta.
 – Kevyt pullo (enintään 420 g) voidaan katsoa eduksi. Tällöin tyhjän pullon 
    paino on mainittava tarjouksen lisätietokentässä.
 – Kierrätysjärjestelmään kuuluminen voidaan katsoa eduksi. 
 – Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.
valikoimaantuloarvio kesäkuu 2015
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Rajallisen saaTavuuden TuoTTeeT

LOKAKUU
hakunumero RW141006
tuotetyyppi punaviini
pakkaus 0,75 litran lasipullo
tuotantoalue DOC Bairrada
vähittäismyyntihinta enintään 19,90 euroa
saatavuus vähintään 600 pulloa; pullojen lukumäärä ilmoitettava tarjouksessa
valikoimakori 6
muut vaatimukset – Makutyyppi “vivahteikas & kehittynyt” tai “roteva & voimakas”.
 – Rypälelajike Baga.
 – Tammikypsytyksen pituus on mainittava tarjouksen lisätietokentässä.
 – Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.
valikoimaantuloarvio huhtikuu 2015

Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua:
15.10.2014 mennessä tarjousten on oltava Alkossa
Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 30.4.2015 asti.

RANSKA

PääTuoTTeeT

HEINÄKUU
hakunumero W140711
tuotetyyppi valkoviini
täydentävä tuotetyyppi kuiva
pakkaus 0,75 litran lasipullo
tuotantoalue IGP Comté Tolosan
vähittäismyyntihinta enintään 8,99 euroa
valikoimakori 3
muut vaatimukset – Makutyyppi “vivahteikas & ryhdikäs”.
 – Rypälelajike Sauvignon Blanc. 
 – Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.
 – Kierrekapselisuljenta.
 – Sokeripitoisuus (g/l) ja kokonaishappopitoisuus viinihappona (g/l) on 
    mainittava tarjouksen lisätietokentässä.
 – Kevyt pullo (enintään 420 g) voidaan katsoa eduksi. Tällöin tyhjän pullon 
    paino on mainittava tarjouksen lisätietokentässä. 
 – Kierrätysjärjestelmään kuuluminen voidaan katsoa eduksi.
valikoimaantuloarvio tammikuu 2015
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HEINÄKUU
hakunumero W140712
tuotetyyppi punaviini
pakkaus 3 litran hanapakkaus
vuosikerta vuosikerrallinen, ei vanhempi kuin 2013
vähittäismyyntihinta enintään 26,90 euroa
valikoimakori 2
muut vaatimukset – Makutyyppi “marjaisa & raikas” tai “mehevä & hilloinen”.
 – Yhden rypälelajikkeen viini. Lajike on mainittava tarjouksen 
    lisätietokentässä sekä pakkauksessa.
 – Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.
 – Vuosikerta on mainittava pakkauksessa.
 – Edullinen hinta voidaan katsoa eduksi.
valikoimaantuloarvio tammikuu 2015

ELOKUU
hakunumero W140807
tuotetyyppi samppanja
täydentävä tuotetyyppi brut
pakkaus 1,5 litran lasipullo
tuotantoalue AOP/AC Champagne
vähittäismyyntihinta enintään 89,90 euroa
valikoimakori 4
muut vaatimukset – Alkon vakiovalikoimassa olevan tuottajan tuote. 
 – Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.
valikoimaantuloarvio helmikuu 2015

SYYSKUU
hakunumero W140913
tuotetyyppi roseekuohuviini
täydentävä tuotetyyppi demi sec
pakkaus 0,75 litran lasipullo
vähittäismyyntihinta enintään 7,99 euroa
valikoimakori 2
muut vaatimukset – Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.
 – Suomessa laajasti tunnettu tuotemerkki voidaan katsoa eduksi. 
    Tunnettuus on selvennettävä tarjouksen lisätietokentässä.
 – Kierrätysjärjestelmään kuuluminen voidaan katsoa eduksi.
valikoimaantuloarvio maaliskuu 2015

LOKAKUU
hakunumero W141007
tuotetyyppi kuohuviini
täydentävä tuotetyyppi demi sec
pakkaus 0,75 litran lasipullo
vähittäismyyntihinta enintään 9,99 euroa
valikoimakori 3
muut vaatimukset – Tuotteen tulee olla suunniteltu nautittavaksi jäiden kanssa ja tämän tulee 
    ilmetä pakkauksesta. 
 – Pullon tulee olla ns. sleeved bottle. 
 – Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.
 – Kierrätysjärjestelmään kuuluminen voidaan katsoa eduksi.
valikoimaantuloarvio huhtikuu 2015
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JOULUKUU
hakunumero W141203
tuotetyyppi roseeviini
täydentävä tuotetyyppi kuiva
pakkaus 0,75 litran lasipullo
tuotantoalue AOP/AC Côtes de Provence
vuosikerta ei vanhempi kuin 2013
vähittäismyyntihinta enintään 12,90 euroa
valikoimakori 4
muut vaatimukset – Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen. 
 – Kierrekapselisuljenta. 
 – Sokeripitoisuus (g/l) ja kokonaishappopitoisuus viinihappona (g/l) on 
    mainittava tarjouksen lisätietokentässä.
valikoimaantuloarvio kesäkuu 2015

JOULUKUU
hakunumero W141204
tuotetyyppi valkoviini
täydentävä tuotetyyppi kuiva luomuviini
pakkaus 0,75 litran lasipullo
tuotantoalue AOP/AC Chablis
vähittäismyyntihinta enintään 19,90 euroa
valikoimakori 5
muut vaatimukset – Makutyyppi “vivahteikas & ryhdikäs” tai “pirteä & hedelmäinen”.
 – Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.
valikoimaantuloarvio kesäkuu 2015

PalveluTuoTTeeT

HEINÄKUU
hakunumero PW140704
tuotetyyppi punaviini
pakkaus 0,75 litran lasipullo
tuotantoalue AOP/AC Côte Rôtie
vähittäismyyntihinta enintään 49,90 euroa
saatavuus vähintään 500 pulloa/vuosi; pullojen lukumäärä ilmoitettava tarjouksessa
valikoimakori P
muut vaatimukset – Makutyyppi “vivahteikas & kehittynyt” tai “roteva & voimakas”.
 – Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen. 
 – Lahjapakkaus voidaan katsoa eduksi.
valikoimaantuloarvio tammikuu 2015
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Rajallisen saaTavuuden TuoTTeeT

HEINÄKUU
hakunumero RW140704
tuotetyyppi samppanja
täydentävä tuotetyyppi brut
pakkaus 0,75 litran lasipullo
tuotantoalue AOP/AC Champagne
vähittäismyyntihinta enintään 99,90 euroa
saatavuus vähintään 600 pulloa; pullojen lukumäärä ilmoitettava tarjouksessa
valikoimakori 6
muut vaatimukset – Ns. prestige-cuvée.
 – Arvostettu tyylinsä edustaja ja tunnettu merkki. Referenssit on 
    selvennettävä tarjouksen lisätietokentässä.
 – Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.
 – Tuotteella tulee olla lahjapakkaus.
valikoimaantuloarvio tammikuu 2015

Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua:
15.7.2014 mennessä tarjousten on oltava Alkossa
Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 31.1.2015 asti.

LOKAKUU
hakunumero RW141007
tuotetyyppi valkoviini
täydentävä tuotetyyppi kuiva
pakkaus 0,75 litran lasipullo
tuotantoalue AOP/AC Montagny 1er Cru
vähittäismyyntihinta enintään 19,90 euroa
saatavuus vähintään 1200 pulloa; pullojen lukumäärä ilmoitettava tarjouksessa
valikoimakori 6
muut vaatimukset – Makutyyppi “runsas & paahteinen” tai “pirteä & hedelmäinen”.
 – Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.
valikoimaantuloarvio huhtikuu 2015

Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua:
15.10.2014 mennessä tarjousten on oltava Alkossa
Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 30.4.2015 asti.

MARRASKUU
hakunumero RW141103
tuotetyyppi valkoviini
täydentävä tuotetyyppi kuiva
pakkaus 0,75 litran lasipullo
tuotantoalue AOP/AC Sancerre
vähittäismyyntihinta enintään 24,90 euroa
saatavuus vähintään 1200 pulloa; pullojen lukumäärä ilmoitettava tarjouksessa
valikoimakori 6
muut vaatimukset – Makutyyppi “vivahteikas & ryhdikäs”.
 – Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.
 – Samasta viinistä voi tarjota vain yhtä vuosikertaa.
valikoimaantuloarvio toukokuu 2015

Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua:
17.11.2014 mennessä tarjousten on oltava Alkossa
Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 31.5.2015 asti.
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SAKSA

PääTuoTTeeT

ELOKUU
hakunumero W140808
tuotetyyppi punaviini
pakkaus 0,75 litran lasipullo
tuotantoalue Pfalz
vähittäismyyntihinta enintään 12,90 euroa
valikoimakori 4
muut vaatimukset – Makutyyppi “marjaisa & raikas” tai “mehevä & hilloinen”.
 – Rypälelajike Spätburgunder.
 – Kierrekapselisuljenta.
 – Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen. 
valikoimaantuloarvio helmikuu 2015

LOKAKUU
hakunumero W141008
tuotetyyppi valkoviini
täydentävä tuotetyyppi kuiva
pakkaus 0,75 litran lasipullo
tuotantoalue Nahe
vähittäismyyntihinta enintään 14,90 euroa
valikoimakori 5
muut vaatimukset – Makutyyppi “vivahteikas & ryhdikäs”.
 – Rypälelajike Rieslig.
 – Sokeripitoisuus (g/l) ja kokonaishappopitoisuus viinihappona (g/l) on 
    mainittava tarjouksen lisätietokentässä.
 – Kierrekapselisuljenta.
 – Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.
valikoimaantuloarvio huhtikuu 2015

JOULUKUU
hakunumero W141205
tuotetyyppi valkoviini
täydentävä tuotetyyppi puolikuiva luomuviini; sokeria enintään 18 g/l  
pakkaus 0,75 litran pullo
tuotantoalue Rheinhessen tai Mosel
vähittäismyyntihinta enintään 9,99 euroa
valikoimakori 3
muut vaatimukset – Makutyyppi “pirteä & hedelmäinen”.
 – Rypälelajike Riesling.
 – Sokeripitoisuus (g/l) ja kokonaishappopitoisuus viinihappona (g/l) on 
    mainittava tarjouksen lisätietokentässä.
 – Tuotantoalue ja laatuluokitus mainittava tarjouksen lisätietokentässä.
 – Kierrekapselisuljenta.
 – Edullinen hinta voidaan katsoa eduksi.
 – Kevyt pullo (enintään 420 g) voidaan katsoa eduksi. Tällöin tyhjän pullon 
    paino on mainittava tarjouksen lisätietokentässä. 
 – Kierrätysjärjestelmään kuuluminen voidaan katsoa eduksi. 
 – Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen. 
valikoimaantuloarvio kesäkuu 2015
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PalveluTuoTTeeT

HEINÄKUU
hakunumero PW140705
tuotetyyppi alkoholiton kuohuviini tai kuohuva rypälemehu
alkoholipitoisuus 0 – 2,8 tilavuusprosenttia
pakkaus 0,75 litran pullo
vähittäismyyntihinta enintään 7,99 euroa
saatavuus vähintään 12000 pulloa/vuosi; pullojen lukumäärä ilmoitettava tarjouksessa
valikoimakori P
muut vaatimukset – Sokeripitoisuus (g/l)on mainittava tarjouksen lisätietokentässä. 
 – Valmistusprosessi on kuvattava tarjouksen lisätietokentässä.
 – Ainesosaluettelo ilmoitettava tarjouksen lisätietokentässä.
 – Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.
valikoimaantuloarvio tammikuu 2015

Rajallisen saaTavuuden TuoTTeeT

HEINÄKUU
hakunumero RW140705
tuotetyyppi valkoviini
täydentävä tuotetyyppi kuiva
pakkaus 0,75 litran lasipullo
tuotantoalue Pfalz
vähittäismyyntihinta enintään 19,90 euroa
saatavuus vähintään 900 pulloa, pullojen lukumäärä ilmoitettava tarjouksessa
valikoimakori 6
muut vaatimukset – Makutyyppi “vivahteikas & ryhdikäs” tai “pirteä & hedelmäinen”.
 – Rypälelajike Sauvignon Blanc. 
 – Sokeripitoisuus (g/l) on mainittava tarjouksen lisätietokentässä.
 – Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.
valikoimaantuloarvio tammikuu 2015

Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua:
15.7.2014 mennessä tarjousten on oltava Alkossa
Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 31.1.2015 asti.

SYYSKUU
hakunumero RW140904
tuotetyyppi punaviini
pakkaus 0,75 litran lasipullo
tuotantoalue Rheingau
vähittäismyyntihinta enintään 24,90 euroa
saatavuus vähintään 600 pulloa; pullojen lukumäärä ilmoitettava tarjouksessa
valikoimakori 6
muut vaatimukset – Makutyyppi “marjaisa & raikas” tai “vivahteikas & kehittynyt”.
 – Rypälelajike Spätburgunder.
 – Viinin laatuluokitus on mainittava tarjouksen lisätietokentässä.
 – Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.
valikoimaantuloarvio maaliskuu 2015

Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua:
15.9.2014 mennessä tarjousten on oltava Alkossa
Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 31.3.2015 asti.
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JOULUKUU
hakunumero RW141203
tuotetyyppi valkoviini
täydentävä tuotetyyppi kuiva tai puolikuiva; sokeria enintään 12 g/l
pakkaus 0,75 litran lasipullo
tuotantoalue Mosel
vähittäismyyntihinta enintään 37,90 euroa
saatavuus vähintään 600 pulloa; pullojen lukumäärä ilmoitettava tarjouksessa
valikoimakori 6
muut vaatimukset – Makutyyppi “vivahteikas & ryhdikäs” tai “pirteä & hedelmäinen”.
 – Rypälelajike Riesling. 
 – Grosses Gewächs.
 – Sokeripitoisuus (g/l) ja kokonaishappopitoisuus. viinihappona (g/l) on 
    mainittava tarjouksen lisätietokentässä.
 – Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.
valikoimaantuloarvio kesäkuu 2015

Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua:
15.12.2014 mennessä tarjousten on oltava Alkossa
Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 30.6.2015 asti.

SUOMI

PalveluTuoTTeeT

JOULUKUU
hakunumero PW141203
tuotetyyppi marja- ja/tai hedelmäviini
vähittäismyyntihinta määrittyy vastaanotettujen tarjousten perusteella
saatavuus vähintään 600 pulloa/vuosi; pullojen lukumäärä ilmoitettava tarjouksessa
valikoimakori P
muut vaatimukset – Tilaviini. 
 – Tuotteen valmistuksessa käytetyt marjat ja/tai hedelmät on ilmoitettava 
    tarjouksen lisätietokentässä. 
 – Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.
valikoimaantuloarvio kesäkuu 2015

UNKARI

PääTuoTTeeT

MARRASKUU
hakunumero W141109
tuotetyyppi valkoviini
täydentävä tuotetyyppi kuiva
pakkaus 0,75 litran lasipullo
vähittäismyyntihinta enintään 10,90 euroa
valikoimakori 4
muut vaatimukset – Makutyyppi “pirteä & hedelmäinen” tai “vivahteikas & ryhdikäs”.
 – Kolmen tai useamman rypälelajikkeen sekoite, joista yhden on oltava 
    Riesling (Rheinriesling).
 – Rypälelajikkeet osuuksineen on mainittava tarjouksen lisätietokentässä.
 – Kierrekapselisuljenta.
 – Alkuperämaassa pullotettu viini voidaan katsoa eduksi. 
 – Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.
valikoimaantuloarvio toukokuu 2015
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UUSI-SEELANTI

Alkon maahantuontipalvelua käytettäessä tuotteet on tarjottava FOB-ehdolla, kun ne tulevat seuraavista 
maista:  Australia, Pohjois- ja Etelä-Amerikan maat, Etelä-Afrikka, Kiina, Intia, Libanon ja Uusi-Seelanti.

PääTuoTTeeT

ELOKUU
hakunumero W140809
tuotetyyppi valkoviini
pakkaus 0,75 litran kierrätysmuovipullo
tuotantoalue Marlborough
vuosikerta vuosikerrallinen
vähittäismyyntihinta enintään 11,90 euroa
valikoimakori 3
muut vaatimukset – Makutyyppi “vivahteikas & ryhdikäs”.
 – Rypälelajike Sauvignon Blanc.
 – Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen. 
 – Kierrätysjärjestelmään kuuluminen voidaan katsoa eduksi.
valikoimaantuloarvio maaliskuu 2015

SYYSKUU
hakunumero W140914
tuotetyyppi valkoviini
pakkaus 0,75 litran lasipullo
vähittäismyyntihinta enintään 16,90 euroa
valikoimakori 5
muut vaatimukset – Makutyyppi “pirteä & hedelmäinen” tai “vivahteikas & ryhdikäs”.
 – Pinot Gris´n, Gewürztraminerin ja Rieslingin sekoite.
 – Rypälelajikkeet osuuksineen on mainittava tarjouksen lisätietokentässä.
 – Tarkempi tuotantoalue on mainittava tarjouksen lisätietokentässä.
 – Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.
valikoimaantuloarvio huhtikuu 2015

LOKAKUU
hakunumero W141009
tuotetyyppi punaviini
pakkaus 3 litran hanapakkaus
tuotantoalue Marlborough
vuosikerta vuosikerrallinen
vähittäismyyntihinta enintään 34,90 euroa
valikoimakori 4
muut vaatimukset – Makutyyppi “marjaisa & raikas”.
 – Rypälelajike Pinot Noir. 
 – Rypälelajikkeen tulee olla merkittynä pakkaukseen. 
 – Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.
valikoimaantuloarvio toukokuu 2015
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Rajallisen saaTavuuden TuoTTeeT

LOKAKUU
hakunumero RW141008
tuotetyyppi kuohuviini tai roseekuohuviini
vähittäismyyntihinta enintään 29,90 euroa
saatavuus vähintään 600 pulloa; pullojen lukumäärä ilmoitettava tarjouksessa
valikoimakori 6
muut vaatimukset – Rypälelajike Chardonnay tai sekoite, joista yhden on oltava Chardonnay. 
 – Perinteisellä menetelmällä valmistettu kuohuviini. 
 – Tuotantoalue, rypälelajikkeet ja niiden osuudet on mainittava tarjouksen 
    lisätietokentässä. 
 – Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.
valikoimaantuloarvio huhtikuu 2015

Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua:
15.10.2014 mennessä tarjousten on oltava Alkossa
Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 30.4.2015 asti.

MARRASKUU
hakunumero RW141104
tuotetyyppi valkoviini
pakkaus 0,75 litran lasipullo
vähittäismyyntihinta määrittyy vastaanotettujen tarjousten perusteella
saatavuus pullojen lukumäärä ilmoitettava tarjouksessa
valikoimakori 6
muut vaatimukset – Makutyyppi “vivahteikas & ryhdikäs” tai “pirteä & hedelmäinen” .
 – Rypälelajike Sauvignon Gris. 
 – Tarkempi tuotantoalue on mainittava tarjouksen lisätietokentässä.
 – Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.
valikoimaantuloarvio kesäkuu 2015

Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua:
17.11.2014 mennessä tarjousten on oltava Alkossa
Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 30.6.2015 asti.
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YHDYSVALLAT

Alkon maahantuontipalvelua käytettäessä tuotteet on tarjottava FOB-ehdolla, kun ne tulevat seuraavista 
maista:  Australia, Pohjois- ja Etelä-Amerikan maat, Etelä-Afrikka, Kiina, Intia, Libanon ja Uusi-Seelanti.

PääTuoTTeeT

HEINÄKUU
hakunumero W140713
tuotetyyppi valkoviini
pakkaus 0,75 litran pullo
vähittäismyyntihinta enintään 8,99 euroa
valikoimakori 3
muut vaatimukset – Makutyyppi “pirteä & hedelmäinen” tai “lempeä & makeahko”.
 – Tuotantoalue on mainittava tarjouksen lisätietokentässä.
 – Vähintään neljän lajikkeen sekoite, yhden lajikkeista on oltava Sauvignon Blanc.
 – Rypälelajikkeet osuuksineen on mainittava tarjouksen lisätietokentässä.
 – Sokeripitoisuus (g/l) on mainittava tarjouksen lisätietokentässä. 
 – Kierrekapselisuljenta.
 – Kevyt pullo (enintään 420 g) voidaan katsoa eduksi. Tällöin tyhjän pullon paino 
    on mainittava tarjouksen lisätietokentässä.
 – Kierrätysjärjestelmään kuuluminen voidaan katsoa eduksi.
 – Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.
valikoimaantuloarvio tammikuu 2015

ELOKUU
hakunumero W140810
tuotetyyppi punaviini
pakkaus 0,75 litran pullo
tuotantoalue Kalifornia
vähittäismyyntihinta enintään 9,99 euroa
valikoimakori 3
muut vaatimukset – Makutyyppi “mehevä & hilloinen”.
 – Rypälelajike Cabernet Sauvignon.
 – Mahdollinen tarkempi tuotantoalue on mainittava tarjouksen lisätietokentässä.
 – Kierrekapselisuljenta.
 – Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen
 – Kevyt pullo (enintään 420 g) voidaan katsoa eduksi. Tällöin tyhjän pullon 
    paino on mainittava tarjouksen lisätietokentässä.
 –  Kierrätysjärjestelmään kuuluminen voidaan katsoa eduksi.
valikoimaantuloarvio helmikuu 2015

MARRASKUU
hakunumero W141110
tuotetyyppi punaviini
pakkaus 1 litran nestekartonkipakkaus
vähittäismyyntihinta enintään 8,99 euroa
valikoimakori 2
muut vaatimukset – Makutyyppi “pehmeä & hedelmäinen” tai “mehevä & hilloinen”.
 – Kahden tai useamman rypälelajikkeen sekoite.
 – Rypälelajikkeet on mainittava tarjouksen lisätietokentässä.
 – Tuotantoalue on mainittava tarjouksen lisätietokentässä.
 – Sokeripitoisuus (g/l) on mainittava tarjouksen lisätietokentässä.
 – Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.
valikoimaantuloarvio kesäkuu 2015
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MARRASKUU
hakunumero W141111
tuotetyyppi valkoviini
täydentävä tuotetyyppi kuiva tai puolikuiva luomuviini
pakkaus 0,75 litran lasipullo
vuosikerta mainittava tarjouksen lisätietokentässä
vähittäismyyntihinta enintään 14,90 euroa
valikoimakori 4
muut vaatimukset – Makutyyppi “pirteä & hedelmäinen” tai “vivahteikas & ryhdikäs”.
 – Yhden rypälelajikkeen viini. Lajike on mainittava tarjouksen 
    lisätietokentässä.
 – Muu lajike kuin Chardonnay katsotaan eduksi.
 – Tuotantoalue mainittava tarjouksen lisätietokentässä.
 – Sokeripitoisuus (g/l) on mainittava tarjouksen lisätietokentässä. 
 – Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.
valikoimaantuloarvio kesäkuu 2015

Rajallisen saaTavuuden TuoTTeeT

HEINÄKUU
hakunumero RW140706
tuotetyyppi punaviini
pakkaus 0,75 litran lasipullo
tuotantoalue Kalifornia
vähittäismyyntihinta enintään 29,90 euroa
saatavuus vähintään 600 pulloa; pullojen lukumäärä ilmoitettava tarjouksessa
valikoimakori 6
muut vaatimukset – Makutyyppi “marjaisa & raikas”.
 – Rypälelajike Pinot Noir.
 – Tarkempi tuotantoalue ja ala-alue on mainittava tarjouksen 
    lisätietokentässä ja etuetiketissä.
 – Vuosikerta on mainittava tarjouksen lisätietokentässä.
 – Palstaviini voidaan katsoa eduksi. Tällöin palstan nimi on ilmoitettava 
    tarjouksen lisätietokentässä sekä etiketissä.
 – Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.
 – Hausta voidaan ostaa kaksi tuotetta. Mikäli näin tapahtuu, tuotteet eivät 
    tule valikoimaan samaan aikaan vaan porrastetusti.
valikoimaantuloarvio tammikuu 2015

Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua:
15.7.2014 mennessä tarjousten on oltava Alkossa
Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 31.1.2015 asti.
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ELOKUU
hakunumero RW140807
tuotetyyppi punaviini
pakkaus 0,375 litran lasipullo
tuotantoalue Kalifornia
vähittäismyyntihinta enintään 16,90 euroa
saatavuus vähintään 2000 pulloa; pullojen lukumäärä ilmoitettava tarjouksessa
valikoimakori 6
muut vaatimukset – Makutyyppi “mehevä & hilloinen” tai “roteva & voimakas”.
 – Rypälelajike Zinfandel.
 – Tarkempi tuotantoalue ja ala-alue on mainittava tarjouksen lisätietokentässä.
 – Vuosikerta on mainittava tarjouksen lisätietokentässä.
 – Palstaviini voidaan katsoa eduksi. Tällöin palstan nimi on ilmoitettava tarjouksen 
    lisätietokentässä sekä etiketissä.
 – Uusi tuote valikoimaamme, ei valikoimassa jo olevan tuotteen lisäpullokoko.
 – Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.
valikoimaantuloarvio helmikuu 2015

Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua:
15.8.2014 mennessä tarjousten on oltava Alkossa
Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 28.2.2015 asti.

SYYSKUU
hakunumero RW140905
tuotetyyppi punaviini
pakkaus 0,75 litran lasipullo
tuotantoalue Napa Valley
vähittäismyyntihinta enintään 29,90 euroa
saatavuus vähintään 1000 pulloa; pullojen lukumäärä ilmoitettava tarjouksessa
valikoimakori 6
muut vaatimukset – Makutyyppi “vivahteilkas & kehittynyt” tai “roteva & voimakas”.
 – Rypälelajike Cabernet Sauvignon.
 – Napa Valley tai Napa Valleyssä sijaitseva ala-alue on mainittava etuetiketissä.
 – Vuosikerta on mainittava tarjouksen lisätietokentässä.
 – Palstaviini voidaan katsoa eduksi. Tällöin palstan nimi on ilmoitettava tarjouksen 
    lisätietokentässä sekä etuetiketissä.
 – Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.
valikoimaantuloarvio maaliskuu 2015

Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua:
15.9.2014 mennessä tarjousten on oltava Alkossa
Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 31.3.2015 asti.

LOKAKUU
hakunumero RW141009
tuotetyyppi valkoviini
täydentävä tuotetyyppi kuiva
pakkaus 0,75 litran lasipullo
tuotantoalue Kalifornia
vuosikerta ei vanhempi kuin 2012
vähittäismyyntihinta enintään 29,90 euroa
saatavuus vähintään 800 pulloa; pullojen lukumäärä ilmoitettava tarjouksessa
valikoimakori 6
muut vaatimukset – Rypälelajike Chardonnay.
 – Palstaviini. Palstan nimi on ilmoitettava tarjouksen lisätietokentässä sekä 
    etuetiketissä.
 – Tarkempi tuotantoalue ja ala-alue on mainittava tarjouksen lisätietokentässä.
 – Vuosikerta on mainittava tarjouksen lisätietokentässä.
 – Tammitettu. Tammituksen pituus on mainittava tarjouksen lisätietokentässä.
 – Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.
valikoimaantuloarvio huhtikuu 2015

Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua:
15.10.2014 mennessä tarjousten on oltava Alkossa
Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 30.4.2015 asti.



OSTOSUUNNITELMA  1/2015 68

Väkevät juomat

TuoTehakujen yhTeenveTo

Hakukuukausi Hakunumero Juomatyyppi Maa/alue

heinäkuu S140701 viina Suomi

S140702 konjakki Ranska

S140703 viski Yhdysvallat

S140704 viski Skotlanti

S140705 kermalikööri, kaakao alkuperämaa ei määrätty

PS140701 rommi alkuperämaa ei määrätty

RS140701 pisco Etelä-Amerikka

elokuu S140801 vodka; luomu alkuperämaa ei määrätty

S140802 maustettu viina alkuperämaa ei määrätty

S140803 maustelikööri alkuperämaa ei määrätty

S140804 marjalikööri alkuperämaa ei määrätty

PS140801 maha- ja maustekatkero alkuperämaa ei määrätty

RS140801 viski Skotlanti

syyskuu S140901 maustettu vodka, sitruuna-
arominen alkuperämaa ei määrätty

S140902 brandy alkuperämaa ei määrätty

S140903 kermalikööri alkuperämaa ei määrätty

RS140901 viski Yhdysvallat

lokakuu S141001 vodka alkuperämaa ei määrätty

S141002 maustettu viina alkuperämaa ei määrätty

S141003 tequila Meksiko

S141004 maustelikööri alkuperämaa ei määrätty

S141005 marjalikööri Suomi

RS141001 armanjakki Ranska

RS141002 viski Skotlanti

marraskuu S141101 viina Etelä-Korea

S141102 rommi, vaalea alkuperämaa ei määrätty

S141103 viski Irlanti

S141104 salmiakki- tai maustelikööri alkuperämaa ei määrätty

PS141101 viina Suomi

RS141101 vodka alkuperämaa ei määrätty

joulukuu S141201 akvaviitti Pohjoismaat

PS141201 viski Skotlanti
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VODKAT

PääTuoTTeeT

ELOKUU
hakunumero S140801
tuotetyyppi vodka; luomu
alkoholipitoisuus vähintään 37,5 tilavuusprosenttia
pakkaus 0,5 litran lasipullo
alkuperämaa alkuperämaa ei määrätty; ilmoitettava tarjouksessa
vähittäismyyntihinta enintään 20,00 euroa
valikoimakori 4
muut vaatimukset – Edullinen hinta voidaan katsoa eduksi.
 – Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.
valikoimaantuloarvio helmikuu 2015
tarjouksen oltava perillä viimeistään 15.8.2014

SYYSKUU
hakunumero S140901
tuotetyyppi maustettu vodka, sitruuna-arominen
alkoholipitoisuus vähintään 37,5 tilavuusprosenttia
pakkaus enintään 0,5 litraa
alkuperämaa alkuperämaa ei määrätty; ilmoitettava tarjouksessa
vähittäismyyntihinta enintään 36,00 euroa/litra
valikoimakori 4
muut vaatimukset – Kansainvälinen, laajasti tunnettu merkki voidaan katsoa eduksi.
 – Yhdestä tuotemerkistä voi tarjota vain yhden pullokoon.
 – Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen. 
valikoimaantuloarvio maaliskuu 2015
tarjouksen oltava perillä viimeistään 15.9.2014

LOKAKUU
hakunumero S141001
tuotetyyppi vodka
alkoholipitoisuus vähintään 37,5 tilavuusprosenttia
pakkaus 0,35 litran pullo
alkuperämaa alkuperämaa ei määrätty; ilmoitettava tarjouksessa
vähittäismyyntihinta enintään 15,00 euroa
valikoimakori 3
muut vaatimukset – Kansainvälinen, laajasti tunnettu merkki voidaan katsoa eduksi.
 – Kierrätysjärjestelmään kuuluminen voidaan katsoa eduksi.
 – Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.
valikoimaantuloarvio huhtikuu 2015
tarjouksen oltava perillä viimeistään 15.10.2014
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MARRASKUU
hakunumero RS141101
tuotetyyppi vodka
alkoholipitoisuus vähintään 40 tilavuusprosenttia
pakkaus 0,7 litran lasipullo
alkuperämaa alkuperämaa ei määrätty; ilmoitettava tarjouksessa
vähittäismyyntihinta enintään 50,00 euroa
saatavuus vähintään 1200 pulloa; pullojen lukumäärä ilmoitettava tarjouksessa
valikoimakori 6
muut vaatimukset – Kansainvälinen, laajasti tunnettu merkki voidaan katsoa eduksi.
 – Valmistusprosessi on kuvattava tarjouksen lisätietokentässä.
 – Tuotteen korkealuokkaisuus on selvitettävä tarjouksen lisätietokentässä.
 – Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.
valikoimaantuloarvio toukokuu 2015

Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua:
17.11.2014 mennessä tarjousten on oltava Alkossa
Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 31.5.2015 asti.

VIINAT

PääTuoTTeeT

HEINÄKUU
hakunumero S140701
tuotetyyppi viina
alkoholipitoisuus 30 tilavuusprosenttia
pakkaus 0,7 litran tai 1,0 litran muovipullo
alkuperämaa Suomi
vähittäismyyntihinta enintään 23,00 euroa/litra
valikoimakori 2
muut vaatimukset – Yhdestä tuotemerkistä voi tarjota vain yhden pullokoon.
 – Kierrätysmuovipullo voidaan katsoa eduksi.
 – Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.
valikoimaantuloarvio tammikuu 2015
tarjouksen oltava perillä viimeistään 15.7.2014

ELOKUU
hakunumero S140802
tuotetyyppi maustettu viina
täydentävä tuotetyyppi chiliarominen
alkoholipitoisuus 30 - 35 tilavuusprosenttia
pakkaus 0,7 litran pullo
alkuperämaa alkuperämaa ei määrätty; ilmoitettava tarjouksessa
vähittäismyyntihinta enintään 25,00 euroa
valikoimakori 3
muut vaatimukset – Tuotteen makuprofiili on kuvailtava tarjouksen lisätietokentässä.
 – Sokeripitoisuus (g/l) on mainittava tarjouksen lisätietokentässä.
 – Kierrätysjärjestelmään kuuluminen voidaan katsoa eduksi.
 – Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.
valikoimaantuloarvio helmikuu 2015
tarjouksen oltava perillä viimeistään 15.8.2014
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LOKAKUU
hakunumero S141002
tuotetyyppi maustettu viina
täydentävä tuotetyyppi maustettu rommi
alkoholipitoisuus vähintään 37,5 tilavuusprosenttia
pakkaus 0,35 litran pullo
alkuperämaa alkuperämaa ei määrätty; ilmoitettava tarjouksessa
vähittäismyyntihinta enintään 19,00 euroa
valikoimakori 3
muut vaatimukset – Tunnettu merkki suomalaisille kuluttajille voidaan katsoa eduksi.
 – Kierrätysjärjestelmään kuuluminen voidaan katsoa eduksi.
 – Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.
valikoimaantuloarvio toukokuu 2015
tarjouksen oltava perillä viimeistään 15.10.2014

MARRASKUU
hakunumero S141101
tuotetyyppi viina
täydentävä tuotetyyppi soju
alkoholipitoisuus enintään 22 tilavuusprosenttia
pakkaus enintään 0,5 litraa
alkuperämaa Etelä-Korea
vähittäismyyntihinta enintään 28,00 euroa/litra
valikoimakori 5
muut vaatimukset – Valmistusprosessi on kuvattava tarjouksen lisätietokentässä.
 – Sokeripitoisuus (g/l) on mainittava tarjouksen lisätietokentässä.
 – Yhdestä tuotemerkistä voi tarjota vain yhden pullokoon.
 – Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.
valikoimaantuloarvio toukokuu 2015
tarjouksen oltava perillä viimeistään 17.11.2014

PalveluTuoTTeeT

MARRASKUU
hakunumero PS141101
tuotetyyppi viina
täydentävä tuotetyyppi pontikka
alkoholipitoisuus 38 - 40 tilavuusprosenttia
pakkaus enintään 0,5 litraa
alkuperämaa Suomi
vähittäismyyntihinta enintään 50,00 euroa/litra
valikoimakori P
muut vaatimukset – Valmistusprosessi on kuvattava tarjouksen lisätietokentässä.
 – Yhdestä tuotemerkistä voi tarjota vain yhden pullokoon.
 – Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.
valikoimaantuloarvio kesäkuu 2015
tarjouksen oltava perillä viimeistään 17.11.2014
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MUUT TISLEET

PääTuoTTeeT

LOKAKUU
hakunumero S141003
tuotetyyppi tequila
täydentävä tuotetyyppi blanco/silver
alkoholipitoisuus vähintään 40 tilavuusprosenttia
pakkaus 0,35 litran lasipullo
alkuperämaa Meksiko
vähittäismyyntihinta enintään 25,00 euroa
valikoimakori 5
muut vaatimukset – 100% blue agave
 – Tunnettu merkki ja/tai arvostettu tyylinsä edustaja voidaan katsoa eduksi.
 – Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.
valikoimaantuloarvio huhtikuu 2015
tarjouksen oltava perillä viimeistään 15.10.2014

JOULUKUU
hakunumero S141201
tuotetyyppi akvaviitti
täydentävä tuotetyyppi tynnyrikypsytetty
alkoholipitoisuus vähintään 40 tilavuusprosenttia
pakkaus 0,5 litran tai 0,7 litran lasipullo
alkuperämaa Pohjoismaat; alkuperämaa ilmoitettava tarjouksessa
vähittäismyyntihinta enintään 45,00 euroa/litra
valikoimakori 5
muut vaatimukset – Kypsytyksen pituus on mainittava tarjouksen lisätietokentässä.
 – Yhdestä tuotemerkistä voi tarjota vain yhden pullokoon.
 – Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen. 
valikoimaantuloarvio kesäkuu 2015
tarjouksen oltava perillä viimeistään 15.12.2014

ROMMIT

PääTuoTTeeT

MARRASKUU
hakunumero S141102
tuotetyyppi rommi, vaalea
alkoholipitoisuus vähintään 37,5 tilavuusprosenttia
pakkaus 0,35 litran pullo
alkuperämaa alkuperämaa ei määrätty; ilmoitettava tarjouksessa
vähittäismyyntihinta enintään 15,00 euroa
valikoimakori 3
muut vaatimukset – Kansainvälinen, laajasti tunnettu merkki voidaan katsoa eduksi.
 – Kierrätysjärjestelmään kuuluminen voidaan katsoa eduksi.
 – Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.
valikoimaantuloarvio kesäkuu 2015
tarjouksen oltava perillä viimeistään 17.11.2014
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PalveluTuoTTeeT

HEINÄKUU
hakunumero PS140701
tuotetyyppi rommi
täydentävä tuotetyyppi tumma
alkoholipitoisuus vähintään 37,5 tilavuusprosenttia
pakkaus 0,05 litran pullo
alkuperämaa alkuperämaa ei määrätty; ilmoitettava tarjouksessa
vähittäismyyntihinta enintään 3,49 euroa
valikoimakori P
muut vaatimukset – Kansainvälinen, laajasti tunnettu merkki voidaan katsoa eduksi.
 – Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.
valikoimaantuloarvio tammikuu 2015
tarjouksen oltava perillä viimeistään 15.7.2014

RYPÄLETISLEET

PääTuoTTeeT

HEINÄKUU
hakunumero S140702
tuotetyyppi konjakki
täydentävä tuotetyyppi VS
alkoholipitoisuus 40 tilavuusprosenttia
pakkaus 0,5 litran muovipullo
alkuperämaa Ranska
vähittäismyyntihinta enintään 24,00 euroa
valikoimakori 3
muut vaatimukset – Kansainvälinen, laajasti tunnettu merkki voidaan katsoa eduksi.
 – Kierrätysjärjestelmään kuuluminen voidaan katsoa eduksi.
 – Edullinen hinta voidaan katsoa eduksi.
 – Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.
valikoimaantuloarvio tammikuu 2015
tarjouksen oltava perillä viimeistään 15.7.2014

SYYSKUU
hakunumero S140902
tuotetyyppi brandy
alkoholipitoisuus vähintään 36 tilavuusprosenttia
pakkaus 0,7 litran lasipullo
alkuperämaa alkuperämaa ei määrätty; ilmoitettava tarjouksessa
vähittäismyyntihinta enintään 30,00 euroa
valikoimakori 3
muut vaatimukset – Uusi tuote valikoimaamme, ei valikoimassa jo olevan tuotteen lisäpullokoko.
 – Kypsytyksen pituus on mainittava tarjouksen lisätietokentässä.
 – Kierrätysjärjestelmään kuuluminen voidaan katsoa eduksi.
 – Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.
valikoimaantuloarvio maaliskuu 2015
tarjouksen oltava perillä viimeistään 15.9.2014
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HEINÄKUU
hakunumero RS140701
tuotetyyppi pisco
alkoholipitoisuus vähintään 37,5 tilavuusprosenttia
pakkaus enintään 0,7 litraa
alkuperämaa Etelä-Amerikka; alkuperämaa ilmoitettava tarjouksessa
vähittäismyyntihinta enintään 50,00 euroa/litra
saatavuus vähintään 600 pulloa; pullojen lukumäärä ilmoitettava tarjouksessa
valikoimakori 6
muut vaatimukset – Tunnettu merkki ja/tai arvostettu tyylinsä edustaja voidaan katsoa eduksi.
 – Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.
valikoimaantuloarvio tammikuu 2015

Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua:
15.7.2014 mennessä tarjousten on oltava Alkossa
Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 31.1.2015 asti.

LOKAKUU
hakunumero RS141001
tuotetyyppi armanjakki
täydentävä tuotetyyppi vähintään 8-vuotias
alkoholipitoisuus vähintään 40 tilavuusprosenttia
pakkaus 0,5 litran lasipullo
alkuperämaa Ranska
vähittäismyyntihinta enintään 30,00 euroa
saatavuus vähintään 1000 pulloa; pullojen lukumäärä ilmoitettava tarjouksessa
valikoimakori 6
muut vaatimukset – Kypsytysluokitus/kypsytyksen pituus on mainittava tarjouksen lisätietokentässä.
 – Lahjapakkaus voidaan katsoa eduksi.
 – Mikäli tuotteella on lahjapakkaus, siitä on liitettävä kuva tarjoukseen.
 – Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.
valikoimaantuloarvio huhtikuu 2015

Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua:
15.10.2014 mennessä tarjousten on oltava Alkossa
Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 30.4.2015 asti.

VISKIT

PääTuoTTeeT

HEINÄKUU
hakunumero S140703
tuotetyyppi viski
täydentävä tuotetyyppi bourbon
alkoholipitoisuus vähintään 40 tilavuusprosenttia
pakkaus 0,7 litran lasipullo
alkuperämaa Yhdysvallat
vähittäismyyntihinta enintään 50,00 euroa
valikoimakori 4
muut vaatimukset – Uusi tuote valikoimaamme, ei valikoimassa jo olevan tuotteen lisäpullokoko.
 – Tunnettu merkki ja/tai arvostettu tyylinsä edustaja voidaan katsoa eduksi.
 – Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.
valikoimaantuloarvio tammikuu 2015
tarjouksen oltava perillä viimeistään 15.7.2014
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HEINÄKUU
hakunumero S140704
tuotetyyppi viski
täydentävä tuotetyyppi single malt
alkoholipitoisuus vähintään 46 tilavuusprosenttia
pakkaus 0,7 litran lasipullo
alkuperämaa Skotlanti
tuotantoalue Islay tai jokin muu Skotlannin saarista
vähittäismyyntihinta enintään 65,00 euroa
valikoimakori 5
muut vaatimukset – Tuotteen on oltava alkuperäisen tislaamon pullote.
 – Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.
 – Mikäli hausta päätetään ostaa useampi kuin yksi tuote, kaikki eivät tule 
    valikoimaan samaan aikaan vaan porrastetusti tammi-helmikuussa.
ostomäärä enintään 2 tuotetta
valikoimaantuloarvio helmikuu 2015
tarjouksen oltava perillä viimeistään 15.7.2014

MARRASKUU
hakunumero S141103
tuotetyyppi viski
alkoholipitoisuus vähintään 40 tilavuusprosenttia
pakkaus 0,7 litran lasipullo
alkuperämaa Irlanti
vähittäismyyntihinta enintään 45,00 euroa
valikoimakori 4
muut vaatimukset – Uusi tuote valikoimaamme, ei valikoimassa jo olevan tuotteen lisäpullokoko.
 – Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.
valikoimaantuloarvio toukokuu 2015
tarjouksen oltava perillä viimeistään 15.11.2014

PalveluTuoTTeeT

JOULUKUU
hakunumero PS141201
tuotetyyppi viski
täydentävä tuotetyyppi single malt
alkoholipitoisuus vähintään 40 tilavuusprosenttia
pakkaus enintään 0,05 litraa
alkuperämaa Skotlanti
vähittäismyyntihinta enintään 4,99 euroa
valikoimakori P
muut vaatimukset – Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.
valikoimaantuloarvio kesäkuu 2015
tarjouksen oltava perillä viimeistään 15.12.2014
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ELOKUU
hakunumero RS140801
tuotetyyppi viski
täydentävä tuotetyyppi single malt
alkoholipitoisuus vähintään 40 tilavuusprosenttia
pakkaus 0,7 litran lasipullo
alkuperämaa Skotlanti
tuotantoalue Campbeltown
vähittäismyyntihinta enintään 100,00 euroa
saatavuus vähintään 120 pulloa; pullojen lukumäärä ilmoitettava tarjouksessa
valikoimakori 6
muut vaatimukset – Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.
valikoimaantuloarvio tammikuu 2015

Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua:
15.8.2014 mennessä tarjousten on oltava Alkossa
Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 31.1.2015 asti.

SYYSKUU
hakunumero RS140901
tuotetyyppi viski
täydentävä tuotetyyppi ruisviski
alkoholipitoisuus vähintään 40 tilavuusprosenttia
pakkaus enintään 0,7 litraa
alkuperämaa Yhdysvallat
vähittäismyyntihinta enintään 75,00 euroa
saatavuus vähintään 600 pulloa; pullojen lukumäärä ilmoitettava tarjouksessa
valikoimakori 6
muut vaatimukset – Valmistusprosessi on kuvattava tarjouksen lisätietokentässä.
 – Tunnettu merkki ja/tai arvostettu tyylinsä edustaja voidaan katsoa eduksi.
 – Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.
valikoimaantuloarvio maaliskuu 2015

Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua:
15.9.2014 mennessä tarjousten on oltava Alkossa
Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 31.3.2015 asti.

LOKAKUU
hakunumero RS141002
tuotetyyppi viski
täydentävä tuotetyyppi blended malt
alkoholipitoisuus vähintään 40 tilavuusprosenttia
pakkaus 0,7 litran lasipullo
alkuperämaa Skotlanti
vähittäismyyntihinta enintään 65,00 euroa
saatavuus vähintään 600 pulloa; pullojen lukumäärä ilmoitettava tarjouksessa
valikoimakori 6
muut vaatimukset – Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.
valikoimaantuloarvio huhtikuu 2015

Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua:
15.10.2014 mennessä tarjousten on oltava Alkossa
Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 30.4.2015 asti.
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LIKÖÖRIT

PääTuoTTeeT

HEINÄKUU
hakunumero S140705
tuotetyyppi kermalikööri, kaakao
täydentävä tuotetyyppi kaakao
alkoholipitoisuus vähintään 15 tilavuusprosenttia
pakkaus 0,5 litran pullo
alkuperämaa alkuperämaa ei määrätty; ilmoitettava tarjouksessa
vähittäismyyntihinta enintään 24,00 euroa
valikoimakori 4
muut vaatimukset – Tunnettu merkki suomalaisille kuluttajille voidaan katsoa eduksi.
 – Sokeripitoisuus (g/l) on mainittava tarjouksen lisätietokentässä.
 – Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.
valikoimaantuloarvio tammikuu 2015
tarjouksen oltava perillä viimeistään 15.7.2014

ELOKUU
hakunumero S140803
tuotetyyppi maustelikööri
alkoholipitoisuus vähintään 30 tilavuusprosenttia
pakkaus 0,5 litran pullo
alkuperämaa alkuperämaa ei määrätty; ilmoitettava tarjouksessa
vähittäismyyntihinta enintään 18,00 euroa
valikoimakori 3
muut vaatimukset – Kierrätysjärjestelmään kuuluminen voidaan katsoa eduksi.
 – Maustettu mintulla ja suklaalla
 – Sokeripitoisuus (g/l) on mainittava tarjouksen lisätietokentässä.
 – Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.
valikoimaantuloarvio helmikuu 2015
tarjouksen oltava perillä viimeistään 15.8.2014

ELOKUU
hakunumero S140804
tuotetyyppi marjalikööri
täydentävä tuotetyyppi puolukkalikööri
alkoholipitoisuus vähintään 15 tilavuusprosenttia
pakkaus 0,5 litran pullo
alkuperämaa alkuperämaa ei määrätty; ilmoitettava tarjouksessa
vähittäismyyntihinta enintään 9,99 euroa
valikoimakori 2
muut vaatimukset – Kierrätysjärjestelmään kuuluminen voidaan katsoa eduksi.
 – Sokeripitoisuus (g/l) on mainittava tarjouksen lisätietokentässä.
 – Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.
valikoimaantuloarvio maaliskuu 2015
tarjouksen oltava perillä viimeistään 15.8.2014
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SYYSKUU
hakunumero S140903
tuotetyyppi kermalikööri
alkoholipitoisuus 15 - 22 tilavuusprosenttia
pakkaus 0,35 litran pullo
alkuperämaa alkuperämaa ei määrätty; ilmoitettava tarjouksessa
vähittäismyyntihinta enintään 10,00 euroa
valikoimakori 3
muut vaatimukset – Uusi merkki tai variantti Alkon valikoimassa, ei kuitenkaan minttu-, 
    suklaa-, kaakao- tai kahviarominen.
 – Sokeripitoisuus (g/l) on mainittava tarjouksen lisätietokentässä.
 – Kierrätysjärjestelmään kuuluminen voidaan katsoa eduksi.
 – Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.
valikoimaantuloarvio maaliskuu 2015
tarjouksen oltava perillä viimeistään 15.9.2014

LOKAKUU
hakunumero S141004
tuotetyyppi maustelikööri
alkoholipitoisuus vähintään 20 tilavuusprosenttia
pakkaus 0,5 litran tai 0,7 litran pullo
alkuperämaa alkuperämaa ei määrätty; ilmoitettava tarjouksessa
vähittäismyyntihinta enintään 43,00 euroa/litra
valikoimakori 2
muut vaatimukset – Uusi makuvariantti Alkon valikoimassa voidaan katsoa eduksi.
 – Kansainvälinen, laajasti tunnettu merkki voidaan katsoa eduksi.
 – Kierrätysjärjestelmään kuuluminen voidaan katsoa eduksi.
 – Yhdestä tuotemerkistä voi tarjota vain yhden pullokoon.
 – Sokeripitoisuus (g/l) on mainittava tarjouksen lisätietokentässä.
 – Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.
valikoimaantuloarvio huhtikuu 2015
tarjouksen oltava perillä viimeistään 15.10.2014

LOKAKUU
hakunumero S141005
tuotetyyppi marjalikööri
täydentävä tuotetyyppi sekamarjainen
alkoholipitoisuus vähintään 20 tilavuusprosenttia
pakkaus 0,5 litran pullo
alkuperämaa Suomi
vähittäismyyntihinta enintään 18,00 euroa
valikoimakori 4
muut vaatimukset – Valmistettu luontaisista aromiaineista, raaka-aineena kotimaiset marjat.
 – Sokeripitoisuus (g/l) on mainittava tarjouksen lisätietokentässä.
 – Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.
valikoimaantuloarvio huhtikuu 2015
tarjouksen oltava perillä viimeistään 15.10.2014

MARRASKUU
hakunumero S141104
tuotetyyppi salmiakki- tai maustelikööri
alkoholipitoisuus vähintään 15 tilavuusprosenttia
pakkaus enintään 0,5 litraa
alkuperämaa alkuperämaa ei määrätty; ilmoitettava tarjouksessa
vähittäismyyntihinta enintään 24,00 euroa/litra
valikoimakori 4
muut vaatimukset – Uusi tuote valikoimaamme, ei valikoimassa jo olevan tuotteen lisäpullokoko.
 – Salmiakin tai lakritsin ja muun maun yhdistelmä
 – Yhdestä tuotemerkistä voi tarjota vain yhden pullokoon.
 – Sokeripitoisuus (g/l) on mainittava tarjouksen lisätietokentässä.
 – Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.
valikoimaantuloarvio kesäkuu 2015
tarjouksen oltava perillä viimeistään 17.11.2014
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KATKEROT

PalveluTuoTTeeT

ELOKUU
hakunumero PS140801
tuotetyyppi maha- ja maustekatkero
täydentävä tuotetyyppi maustekatkero
alkoholipitoisuus vähintään 15 tilavuusprosenttia
pakkaus enintään 0,2 litraa
alkuperämaa alkuperämaa ei määrätty; ilmoitettava tarjouksessa
vähittäismyyntihinta enintään 20,00 euroa
valikoimakori P
muut vaatimukset – Arvostettu tyylinsä edustaja voidaan katsoa eduksi.
  – Sokeripitoisuus (g/l) on mainittava tarjouksen lisätietokentässä.
 – Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.
ostomäärä enintään 2 tuotetta
valikoimaantuloarvio maaliskuu 2015
tarjouksen oltava perillä viimeistään 15.8.2014
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Välituotteet

TuoTehakujen yhTeenveTo

VÄKEVÄT VIINIT

PääTuoTTeeT

HEINÄKUU
hakunumero F140701
tuotetyyppi muu väkevä viini
täydentävä tuotetyyppi Cape tawny
pakkaus 0,75 litran lasipullo
alkuperämaa Etelä-Afrikka
vähittäismyyntihinta enintään 13,90 euroa
valikoimakori 5
muut vaatimukset – Valmistusprosessi on kuvattava tarjouksen lisätietokentässä.
 – Rypälelajikkeet osuuksineen on mainittava tarjouksen lisätietokentässä.
 – Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.
valikoimaantuloarvio helmikuu 2015

PalveluTuoTTeeT

ELOKUU
hakunumero PF140801
tuotetyyppi muu väkevä viini
täydentävä tuotetyyppi makea
pakkaus 0,375 litran lasipullo
alkuperämaa Italia
tuotantoalue Sisilia
vähittäismyyntihinta enintään 8,99 euroa
saatavuus vähintään 10000 pulloa; pullojen lukumäärä ilmoitettava tarjouksessa
valikoimakori P
muut vaatimukset – Marsala. 
 – Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.
 – Edullinen hinta voidaan katsoa eduksi.
valikoimaantuloarvio helmikuu 2015

Hakukuukausi Hakunumero Juomatyyppi Maa/alue

heinäkuu F140701 muu väkevä viini Etelä-Afrikka

RF140701 portviini Portugali

elokuu PF140801 muu väkevä viini Italia

PF140802 muu väkevä viini Italia

lokakuu F141001 muu väkevä viini Hollanti tai Saksa

marraskuu UF141101 maustettu väkevä viini tai 
väkevä hedelmäviini Suomi, Ruotsi, Norja tai Tanska
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PORTVIINIT

Rajallisen saaTavuuden TuoTTeeT

HEINÄKUU
hakunumero RF140701
tuotetyyppi portviini
täydentävä tuotetyyppi vintage, colheita tai single harvest tawny
pakkaus 0,375 litran, 0,5 litran tai 0,75 litran lasipullo
alkuperämaa Portugali
vuosikerta 1965
vähittäismyyntihinta enintään 199,00 euroa
saatavuus vähintään 120 pulloa, pullojen lukumäärä ilmoitettava tarjouksessa
valikoimakori 6
muut vaatimukset – Samasta tuotteesta voidaan tarjota vain yhtä pullokokoa.
 – Edullisin litrahinta voidaan katsoa eduksi.
 – Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.
valikoimaantuloarvio tammikuu 2015

Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua:
15.7.2014 mennessä tarjousten on oltava Alkossa
Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 31.1.2015 asti.

MAUSTETUT VÄKEVÄT VIINIT

PääTuoTTeeT

LOKAKUU
hakunumero F141001
tuotetyyppi muu väkevä viini
täydentävä tuotetyyppi persikka- ja kerma-arominen
pakkaus 0,5 litran pullo
alkuperämaa Hollanti tai Saksa
vähittäismyyntihinta enintään 7,99 euroa
valikoimakori 3
muut vaatimukset – Raaka-aineet on mainittava tarjouksen lisätietokentässä.
 – Valmistusprosessi on kuvattava tarjouksen lisätietokentässä. 
 – Alkuperämaa on ilmoitettava tarjouksessa.
 – Sokeripitoisuus (g/l) on mainittava tarjouksen lisätietokentässä.
 – Kierrätysjärjestelmään kuuluminen voidaan katsoa eduksi. 
 – Kierrätysmuovipullo voidaan katsoa eduksi.
 – Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.
valikoimaantuloarvio huhtikuu 2015
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PalveluTuoTTeeT

ELOKUU
hakunumero PF140802
tuotetyyppi muu väkevä viini
täydentävä tuotetyyppi rosso
pakkaus 0,375 litran lasipullo
alkuperämaa Italia
vähittäismyyntihinta enintään 9,99 euroa
saatavuus 10 000 pulloa/vuosi; pullojen lukumäärä ilmoitettava tarjouksessa
valikoimakori P
muut vaatimukset – Makea.
 – Punainen vermutti tai punainen vermuttimausteinen väkevä viini. 
 – Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.
 – Tunnettu tuotemerkki suomalaisille kuluttajille katsotaan eduksi.
valikoimaantuloarvio helmikuu 2015

VÄKEVÄT HEDELMÄVIINIT

uusi TuoTe- Tai PakkausTyyPPi (u)

MARRASKUU
hakunumero UF141101
tuotetyyppi maustettu väkevä viini tai väkevä hedelmäviini
alkoholipitoisuus 15 - 22 tilavuusprosenttia
pakkaus 1 litran nestekartonkipakkaus
alkuperämaa Suomi, Ruotsi, Norja tai Tanska
vähittäismyyntihinta enintään 9,99 euroa
valikoimakori 3
muut vaatimukset – Raaka-aineet on mainittava tarjouksen lisätietokentässä. 
 – Valmistusprosessi on kuvattava tarjouksen lisätietokentässä.
 – Alkuperämaa on ilmoitettava tarjouksen lisätietokentässä.
 – Uusi merkki tai variantti Alkon valikoimassa voidaan katsoa eduksi. 
 – Tuotteen kuva on liitettävä tarjoukseen.
valikoimaantuloarvio toukokuu 2015


