
  

 31.3.2016 1 (2) 

 

 

ALKO OY | SALMISAARENAUKIO 1, PL 33, 00181 HELSINKI | PUH 020 711 11 | Y-TUNNUS 1505551-4 | WWW.ALKO.FI 

 

GINI JA VISKIT 

 

Muut tisleet 

 
Rajallisen saatavuuden tuotteet 

 
HUHTIKUU 
hakunumero RS160403 
tuotetyyppi gini 
alkoholipitoisuus vähintään 40 tilavuusprosenttia 
pakkaus 0,5 litran lasipullo 

alkuperämaa Suomi 
vähittäismyyntihinta määrittyy vastaanotettujen tarjousten perusteella 
saatavuus pullojen lukumäärä ilmoitettava tarjouksessa 

muut vaatimukset – Ns. craft gin. 
 – Valmistusprosessi on kuvattava tarjouksen 

lisätietokentässä. 
 – Mikäli hausta päätetään ostaa useampi kuin yksi 

tuote, kaikki eivät tule valikoimaan samaan aikaan 
vaan porrastetusti. 

ostomäärä enintään 2 tuotetta 
valikoimaantuloarvio kesäkuu 2016 
 
 
Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua: 

14.4.2016 mennessä tarjousten on oltava Alkossa 
Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 30.9.2016 asti. 
28.4.2016 mennessä näytteiden on oltava Alkossa 
 

 

Viskit 

 
Rajallisen saatavuuden tuotteet 
 
HUHTIKUU 
hakunumero RS160404 

tuotetyyppi viski 
täydentävä tuotetyyppi single malt 
alkoholipitoisuus vähintään 43 tilavuusprosenttia 
pakkaus 0,7 litran lasipullo 
alkuperämaa Skotlanti 
tuotantoalue Islay 
vähittäismyyntihinta määrittyy vastaanotettujen tarjousten perusteella 

saatavuus vähintään 240 pulloa; pullojen lukumäärä ilmoitettava 

tarjouksessa 
muut vaatimukset – Tuotteen on oltava alkuperäisen tislaamon pullote. 
 – Uusi lanseeraus voidaan katsoa eduksi. 
 – Mikäli hausta päätetään ostaa useampi kuin yksi 

tuote, kaikki eivät tule valikoimaan samaan aikaan 
vaan porrastetusti kesä-syyskuussa. 

ostomäärä enintään 4 tuotetta 
valikoimaantuloarvio kesäkuu 2016 
 
 
Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua: 
14.4.2016 mennessä tarjousten on oltava Alkossa 

Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 30.9.2016 asti. 
28.4.2016 mennessä näytteiden on oltava Alkossa 
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HUHTIKUU 
hakunumero RS160405 
tuotetyyppi viski 
täydentävä tuotetyyppi single malt 

alkoholipitoisuus vähintään 40 tilavuusprosenttia 
pakkaus 0,7 litran lasipullo 
alkuperämaa Skotlanti 
vähittäismyyntihinta enintään 149,90 euroa 
saatavuus vähintään 240 pulloa; pullojen lukumäärä ilmoitettava 

tarjouksessa 
muut vaatimukset – Tuotteen on oltava alkuperäisen tislaamon pullote. 

 – Vähintään 20-vuotias. 
 – Tuotteen iän tulee olla merkittynä 

etikettiin/pakkaukseen. 
 – Mikäli hausta päätetään ostaa useampi kuin yksi 

tuote, kaikki eivät tule valikoimaan samaan aikaan 
vaan porrastetusti kesä-syyskuussa. 

ostomäärä enintään 2 tuotetta 

valikoimaantuloarvio kesäkuu 2016 
 
 
Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua: 
14.4.2016 mennessä tarjousten on oltava Alkossa 
Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 30.9.2016 asti. 

28.4.2016 mennessä näytteiden on oltava Alkossa 
 
 
 
HUHTIKUU 
hakunumero RS160406 
tuotetyyppi viski 

täydentävä tuotetyyppi bourbon, straight rye tai wheat whiskey 
alkoholipitoisuus vähintään 40 tilavuusprosenttia 
pakkaus 0,35 litran tai 0,7 litran pullo 
alkuperämaa Yhdysvallat 
vähittäismyyntihinta määrittyy vastaanotettujen tarjousten perusteella 
saatavuus vähintään 240 pulloa; pullojen lukumäärä ilmoitettava 

tarjouksessa 

muut vaatimukset – Uusi merkki tai variantti Alkon valikoimassa. 
 – Arvostettu tyylinsä edustaja voidaan katsoa eduksi. 
 – Valmistusprosessi on kuvattava tarjouksen 

lisätietokentässä. 
 – Mikäli hausta päätetään ostaa useampi kuin yksi 

tuote, kaikki eivät tule valikoimaan samaan aikaan 

vaan porrastetusti. 
ostomäärä enintään 2 tuotetta 

valikoimaantuloarvio kesäkuu 2016 
 
 
Valinnassa käytetään seuraavaa aikataulua: 
14.4.2016 mennessä tarjousten on oltava Alkossa 

Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 30.9.2016 asti. 
28.4.2016 mennessä näytteiden on oltava Alkossa 
 
 


