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2x2 m (a rn2) ennqkkohlnlc 35 €
4x4 m (t 6 nn2) ennokkoi:intq 65€
4x8 m {32 rn2} ennckkohin}q .200 €
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Hinnr:t sisqltqvqt slv:n'.i.4'.r".
Sohkomoksut kercloon morkkinopoi(ollo jor]estcrjon ioimestc. EdeNlytumme soe!nn6sten mukoisio ulkokcytteion tarkoiiettuja,
mctodoilefiujo sohkolcitteito.!o *johtOja, iuokifus 1F44, eslrn va kolsei jotkojohdol eivci kelpoo ulkotlloisso

Peruutukset, muulokset: Elir,;f pccrse rboikolle, in-roito siiio mondolllsimrlc;n pion.

jo moksettu puikko peruutelaon myrihemrnin l<uin viikkscr enflsn lcpohiumuc, emrne pclouto rncksuc ellei kyseesso
ole lookcrintod$stuksella vr:rnristeltu Soircstopous.
Jos

ILMOITTAUTUMINEN JA JARJESTAYTYMINEN:

Poikkojen uovulus olkoo sunnunluing kio 6.00 - 8.00, nrinko jokeen vopcinksi jocrneel poi[ot lrrovutelocn jonosso oleviile.
nryyn
rsi jcrrlestyksen vo vojillo olevaslc lisiosio voit c olfto<r myyntipcikcn pyslylyksen
Oio maksukuitti jo k
: seko tafio kirje rnuicoqsi!

Vormistettucrsi

MI'YNTIAIKA koikkino pcivino klo 9.00 - 16.00. Autojen ojo olue'eile on so liiiuo voin pystylyslc vurten klo 8.30 asti. Myyntiojon pcictyiiyo cruiol socr ojccr rrryyi-riiclueelle voslo klo I6.30, jotto ioJsten kouponteko ei hciriintyisi. /lyyntipcikkojen on
-l9.00
oltovct lvhiotkLo
mennesso
SIIVOUS JA JATTEET;
Myyjcrt ovol veLvoLlisio hucl,:hlimccn myynlipcikl<ojensc siivouksesla lisolcskun uhoilo rnyos pois lohtiessoon. Koikki kertyneer

jctleet on kulje,tettovc

jorle slojon mQrkkino-olueeltr: osoltlcmcon rosl<c-rlcvoon

nrukoon.
EDEL|YTAfl ME my'yntipuikon

tyhjenthmistc ycn ajoksi.
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lojiteLlctvo
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joiieet onnetiujen ohjelden

yqhiosQistq.

ELINTARVIKTMYYJAT;

Eliniorvikernyyli io 1c.-'za nrisicrjillo tulqe ollo ornavolvontosutinnifelnnq mukono. A.ayynli- jo volmlstuslcitleiden tulee ollo kolipoikkokunncn lervelysvir ononrqisten hyvoksymlo.
Pyydomme kilnniiiomocrn erityisto hr.t,omiotn polrkauksiin, pcifveiyitsifn jc hinlonrerkinfoihin. Soilytys-/kuljetuslompotilot ovct
myos useiden ti.roilt: derr o>olto mcrClrrtt'yjcr.
Vcntcron kcupungin ympoi'lstokeskus ir;lee suoriitonrccrn lcrkosilk.sio. Hintcrn,ikemyylien tulee lmoitfoo Y-funnus jcrjestcjolle
poikkoc vorctesso.
FALON TOfi.iUINTA:
Koikisso rnyyrrtipisteissc, ioisso on kqssu- toi muu orroiul.fo koyttovd loite, orr oltovo vcrhinioon 27A 1448C tehoiuokon 6kg:n

kosisommuiinsekcscnrmufuspeite(ft2Scrnx180r:nr)" Neslekocrsr.i<rsoc4x4rrmyyrrfipisleesscollcoinooslocnyksi ilkg:n
pullo/kcusulqite Kcosurrl wtsx27 kg1 lsommosso, kuien 4x8m lelicrssi:r koosuc yht. nrox 50 kg" Vorcpullot on sctilyleitcvo
muuolLct, esim. qut*ssu {r-nox 25 kg) ]oi torillcr sijcitsevosso kscrsupurllokccpisso (1orin j.v. holfcro). tisoksi iulee kilnnitioo huo
mioto turvoelclislzyieen: koosu - syti;tvct nrolericroliJ. Keskl Uudenmcon pelostusloilos jo j<trjestyksenvcrlvcjct volvovot nrooroysten noudcttonrisi o.
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