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Matkapalveluntarjoajan nimi ja y-tunnus 
      

Puhelin 
      

Yhteyshenkilön nimi 
      

Sähköposti ja internet 
      

 

Lähtö-kuukausi ja 
-vuosi 

Matkan 
kesto* 

Matkustajamäärä** 
 

Lähtö-
kuukausi ja -
vuosi 

Matkan 
kesto* 

Matkustajamäärä** 

0–2000 
mailia 

2001–3000 
mailia 

3001–5200 
mailia 

yli 5200 mailia 
0–2000 
mailia 

2001–3000 mailia 
3001–5200 

mailia 
yli 5200 mailia 

Tammikuu      0-8 pv                         Heinäkuu 
     

0-8 pv                         

9-15 pv                         9-15 pv                         

> 15 pv                         > 15 pv                         

Helmikuu       0-8 pv                         Elokuu    
     

0-8 pv                         

9-15 pv                         9-15 pv                         

> 15 pv                         > 15 pv                         

Maaliskuu      0-8 pv                         Syyskuu 
     

0-8 pv                         

9-15 pv                         9-15 pv                         

> 15 pv                         > 15 pv                         

Huhtikuu        0-8 pv                         Lokakuu 
     

0-8 pv                         

9-15 pv                         9-15 pv                         

> 15 pv                         > 15 pv                         

Toukokuu      0-8 pv                         Marraskuu 
     

0-8 pv                         

9-15 pv                         9-15 pv                         

> 15 pv                         > 15 pv                         

Kesäkuu        0-8 pv                         Joulukuu 
     

0-8 pv                         

9-15 pv                         9-15 pv                         

> 15 pv                         > 15 pv                         

* Ilmoita yli 15 vrk:n matkojen keskimääräinen kesto:        ** kyseessä olevan kuukauden lähtevien matkustajien kokonaismäärä 

 Paikka ja aika 
 
              

Toimitusjohtajan tai yrityksen muun nimenkirjoitusoikeudellisen allekirjoitus ja nimenselvennys 
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