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Maksusitoumuslomakkeiden täyttämisen ja käyttämisen 
ABC 2023 

 
Linnanmäen hupimestarit toivovat, että maksusitoumuslomaketta täyttäessäsi 
tutustut alla oleviin ohjeisiin. Huolellisesti täytetty lomake varmistaa sujuvan ja 
mukavan huvipuistopäivän. 
 

Ohjeita lomakkeen täyttäjälle 
 
Maksusitoumuslomakkeina hyväksymme viralliset kaupungin, kunnan, seurakunnan 
tai Kelan lomakkeet. Toivomme sinun merkitsevän maksusitoumuslomakkeelle 
seuraavat tiedot: 
 

 Maksusitoumuslomakkeen myöntäjän tiedot (nimi, puhelinnumero, 

sähköposti, allekirjoitus ja nimenselvennys) 

 Yrityksen virallinen laskutusosoite (paperi- ja verkkolaskulle) ja y-tunnus sekä 

mahdolliset laskussa mainittavat viitteet 

 Asiakkaan tiedot, kenelle etuus/etuudet myönnetään 

 Myönnettävät tuotteet, niiden kappalemäärä ja tuotteiden arvo 

 Maksusitoumuslomakkeen voimassaoloaika 

 
Maksusitoumuslomakkeisiin voit merkitä vain alla olevia Linnanmäen huvittelu- ja 
herkuttelutuotteita. Maksusitoumukseen tulisi merkitä hinta, joka sisältää alv:n: 
 

 Ranneke 47 € / kpl (42,73 + alv 10 %) 

 Iltaranneke 37 € / kpl (33,64 + alv 10 %) 

 Laitelippu 10 € / kpl (9,09 + alv 10 %) 

 Kombo 26 € / kpl (16,36 + alv 10 % + 8 + alv 0 %). Sisältää 2 laitelippua ja 2 

pelilippua. 

 Lippunippu 47 € / kpl (42,73 + alv 10 %). Sisältää kuusi laitelippua. 1 lippu per 

1 laiteajelu.  
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 Hupiateria 12 € / kpl (10,53 + alv 14 %). Hupiateria-lipulla asiakas voi valita 

yhden seuraavista aterioista: 

 Makkaraperunat ja 0,4l juoma  

 Hodariateria sis. ranskalaiset ja 0,4l juoma 

 Rolle-ateria sis. kierreranskalaiset ja 0,4l juoma 

 Kana- tai vegebowl ja 0,4l juoma 

▪ Erityisruokavaliot tarjolla ravintolan muista annoksista. 

 Herkkulippu 4,5 € / kpl (3,95 + alv 14 %). Herkkulipulla asiakas voi valita 

yhden seuraavista tuotteista: 

 hattara 

 hilejuomamuki 

 normaali softis 

 kolme (3) metrilakua 

 pienet popparit 

 Hupiraha 4 € / kpl tai 10 € / kpl. Hupirahalla asiakas voi maksaa kaikissa 

Linnanmäen kioskeissa, ravintoloissa, myymälöissä ja lipunmyynnissä herkut, 

huvit tai Linnanmäki-muistot (ei alkoholia). 

 Pelilippu 4 € /kpl (4 + alv 0 %). 

 
Ryhmille (vähintään 15 hlö) 
 

 Luokkaretkiranneke 31.3. saakka etuhinta 38 € tai 1.4. jälkeen 40 € / kpl 

(34,54 + alv 10 % tai 36,36 + alv 10 %). 

 Linnanmäki + SEA LIFE -yhteisranneke luokkaretkiryhmille 31.3. saakka 

etuhinta 44 € tai 1.4. jälkeen 46 € / kpl (40 + alv 10 % tai 41,82+ alv 10 %). 
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Huomioita lomakkeen käyttäjälle 
 
Maksusitoumuslomakkeelle merkityt tuotteet (rannekkeet ja lipukkeet) voit noutaa 
Linnanmäen Noutopisteeltä (Kyöpelinvuoren hotellia vastapäätä). Hupiateria ja 
Herkkulippu sisältävät tiedon, mistä voit noutaa ateriat tai muut herkut.  
 
Linnanmäeltä saa maksusitoumuslomakkeella vain yllämainittuja huvittelu- tai 
herkuttelutuotteita. Jos kyseisiä tuotteita ei hetkellisesti löydy valikoimastamme, 
annamme tilalle korvaavan, samasta hintakategoriasta olevan tuotteen. 
Maksusitoumuslomakkeita emme vaihda rahaksi.  
 
Luovutamme tuotteet vain maksusitoumuslomakkeella mainitulle henkilölle. 
Esitäthän henkilöllisyystietosi maksusitoumuslomakkeen käytön yhteydessä.  
 
Maksusitoumuslomake jää tuotteiden lunastuksen yhteydessä Linnanmäen 
Noutopisteelle, sillä käytämme lomaketta tositteena laskutuksessa. 
Maksusitoumuslomakkeisiin liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä 
Linnanmäen lipunmyynnin hupimestareihin (010 5722 301). 


