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Viking Lines produkter med avtalspriser för Svenska 
Handelhögskolans Studentgår 2021 
  
Vi ber er vänligen uppge kundnummer 386294 vid bokning av konferens-, grupp- och 
tjänsteresor. 
Giltighetstider, specialpriser och produktkoder på avtalsprisen är uppdaterade i er er 
länk på adressen www.vikingline.fi/shs  
Vi förbehåller oss rätt till pris-, tidtabells- och ruttändringar. Obs! Begränsat antal platser. 
Vid avbokningar tillämpas de villkor som anges i www.vikingline.fi.  

 
Produkter: 

1. Konferensgrupper 
Avtalspriserna omfattar konferenspaket, som innehåller eventuellt logi, en 
bestämd konferenstid samt måltider ombord. Baspaketen kan ändras enligt 
behov och önskemål mot motsvarande pristillägg. 
 
1.1. Konferenskryssning från Helsingfors (minst 6 personer) 

• Helsinki-Stockholm Havskonferens 
• Helsinki-Tallinna 9h Dagskonferens 

1.2. Kryssningar från Åbo  (minst 8 personer) 
• Åbo-Stockholm 23h Havskonferens 
• Picnick-konferens 11h 

 
 

2. Ruttresor 
På Helsingfors-Mariehamn-Stockholm-rutten är rabatten på ruttresor för 
avtalskunder t.o.m. 20 %, på Helsingfors-Tallinn-rutten t.o.m. 15 % på 
personbiljetten, t.o.m. 20 % på personbilen och t.o.m. 10 % på hytter och på Åbo-
Mariehamn-Stockholm-rutten t.o.m. 10 % på hytter och t.o.m. 20% på personbilen. 
Rabatten beviljas på personbiljetten, bilen samt hytten. Det slutliga priset är 
beroende på avresedag, bokningspunkt och fordonens storlek. Tilläggstjänster 
enligt ordinarie prislista.  Produktkod FVRES2. 

 
3. Hotellpaket 

Förmånliga pris för ruttresor då hotellrummet bokas via Viking Line 
 
 

4. Ruttresor för grupper 
Avtalspriser på ruttresor för grupper med minst 10 personer, t.ex. bussgrupper 
eller resor kombinerade med flyg på Stockholms-rutten. 
 

• Produktkod FKRUTT 
• Helsingfors-Stockholm, Åbo-Stockholm, Helsingfors-Tallinn 

http://www.vikingline.fi/shs
http://www.vikingline.fi/
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5. Grupper utan konferens 

Avtalspriserna omfattar kryssningspaket, som innehåller logi samt måltider 
ombord. Baspaketen kan ändras enligt behov och önskemål mot motsvarande 
pristillägg. 
 
5.1. Från Helsingfors (minst 6 personer) 

• Helsingfors-Stockholm 
• Helsingfors- Tallinn Dagskryssning 

5.2. Från Abo (minst 10 personer) 
• Dygnskryssning Åbo-Stockholm  
• Picnick-kryssning Åbo-Mariehamn 

 
 

Bokningar av grupp-, konferens- och tjänsteresor 
Grupp-, konferens- och tjänsteresor bokas via Viking Lines resetjänst. 
För erhållande av avtalsrabatt förutsätts att kundnummer och avtal meddelas vid 
bokning. 

Viking Line Abp, resetjänst/grupp- och konferens   
Jonna Weckström  
e-post jonna.weckstrom@vikingline.fi  
eller 09-123 5357  

 
 

 
 
6. Förmåner för fritidsresor. Produktkoden meddelas vid bokning av fritidsresor. 

Kundnummer anges ej. 
 
6.1. Avtalspriser för kryssningar under fritiden 

Förmånen är t.o.m. 20 % av dagens pris. Eventuella förändringar som görs 
till bokningen kan påverka priserna av redan bokade tjänster. 
• Helsingfors-Stockholm-kryssning (förmånen t.o.m. 20 %, förmån på 

följande hyttkategorier: LYX, LXR, B2X, A2L, A2D, B2T och B4F t.o.m. 10 
%), produktkod FKKRY 

• Helsingfors-Tallinn-Dagskryssning (förmån t.o.m. 10 %), produktkod 
FKKRYP 

• Åbo – Stockholm-Dygnskryssning (förmån t.o.m. 10 %), produktkod 
FKKRY 

• Du kan också använda våra förmånskuponger, som är giltiga enligt 
säsong. Med förmånskupongen kan du få upp till 50 % rabatt på dagens 
pris. Produkt FPKRY. 
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6.2  
Avtalspriser för ruttresor under fritiden 
På Helsingfors-Mariehamn/Stockholm-rutten är rabatten på ruttresor för 
avtalskunder t.o.m. 20 %, på Helsingfors-Tallinn-rutten t.o.m. 15 % på  person 
biljetten, t.o.m. 20 % på personbilen och t.o.m. 10 % på hytter och Åbo-
Mariehamn/Stockholm-rutten t.o.m. 10 % på hytter och t.o.m. 15 % på personbilen. 
Det slutliga priset baserar sig på resedatum, -avgång och bokningsdatum. Övriga  
tjänster enligt normal prislista. Produktkod FVRES.  

 
 
Bokning av personalförmåner/medlemsförmåner 
Online www.vikingline.fi eller via vår restjänst, tfn.  0600 41577 (2,01 €/besvarat samtal + 
Ina/msa). 
 

 
Avtalsparternas ansvar:                    

Viking Line ansvarar för: Viking Line erbjuder avtal enligt villkoren ovan 

Kundens ansvar för: Kunden förbinder sig att informera berörda personer inom 
organisationen om avtalet. Kunden förbinder sig också att informera Viking Line om de 
förändringar som under året sker inom organisationen och i kontaktuppgifterna 
 
 
Betalningsvillkor: 14 dagar netto från fakturadatum. Dröjsmålsränta utgår för försenade 
betalningar enligt räntelagen.  
 
Sekretess: Kunden förbinder sig att inte överlåta avtalets innehåll till Viking Lines 
konkurrenter eller andra utomstående. 
Vi förbinder oss att följa villkoren i detta avtal 
 
I Helsingfors den 08.12.2020 

 
 Päivi Julkunen    

Försäljningschef    
Viking Line Abp 
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