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Vantaan Torikauppiasyhdf stys ry
wu,lv'. vantaantorilrhdi stvs. fi

Peltolantie
01300 VANTAA Puh. 040-534 3449
E-mail : info.vantaantoriyhdistys @gmail.com

TERVETULOA TIKKURILAN KEVATMARKKINOILLE
31.3-1.4.20118 (la - su) klo 09.00-16.00
MARKKINA-ALUE:

Alue kositioo uuden torin, seKo Asemoiierr olkoen Kielotielicr jo ionpuen Asemolien tcrksiosemorre
MYYNTIPAIKKOJEN ,.,N.
2yQ m (4

'..',]

ou

m2) enncrkkohinlo TA <

qoikollomoksu

4x4 m (16 m2) ennokkohinto 130€
4xB m (32 m2) enncrkkohinlo .200 €

75 €

poikollomoksu 135 €
poikollomoksu 205 €

volovirlo 10,00 €
voimovirto 20-35 €
Hinnol sisoltovot olv:n 247".
Schkonroksut keroidon mork(inopoikcllo jorjestojon loimesto. Edellytiimme sdonndsten mukqisio ulkokciylt6on torkoitettujo. moodoileitlujo sdhlicoloitteito jo -johtojo, luokilus 1P44, esim. volkoiset jolkojohdot eivot lcelpoo ulkotiloisscr.
Peruutuksel. muuloksel: Ellet poose poikolle, ilmoito siito mohdollisimm<rn pion.
jo moksetlu poil<ko perur./letoon myohemryrin kuin viikkoo ennen fopohlumoo, emme poloulo moksuq ellei kyseesso ole lodkorintodisfuksello vormisletfru soiroslopous.
Jos

I

TMOITTAUTUMI NEN

JA JARJESTAYTYMIN EN:

Pcikkojen luovutus olkoo sunfluntoino klo 6.00 : 8.00, minka Jc: :,.r) VOpooksi jooneet poikot luovuteloon jonossc
oleville. Vormisletiu<rsi m.1yqi'poikkosi jorjesiyk5en volvofiiio olevosto lisloslo voit oloitloo myyntipcikon pystylyksen.
Olo moksukuiitijo kortloote spkci tomo kinje mukqosi!
,116.00.

MYYNTIAIKA koikkino poivino klo 9.00 Autojen ojo olueelle on sollittuo voin pyslylysto vorlen klo 8.30 osti.
Myyntiojon pootyttyo outot sQo ojoo myyntio[!eelle vosic klo 16.30, jotio toisten kouponteko ei hciriinlyisi. Myynti-

poikkojen on ollova tyhjot klo l?.00 mennesso,

SIIVOUS JA JATTEET:

Myyjol ovot velvollisio huolehtimocn myyrrtipoikkojenso siivouksesto liscrloskun uhollo myos pois lotrtiessoon. Koikki
kertyneet jcllteet on kuljetetiQvo jorjestojon morkkino-clueelto osoiltonroon roskolovoon jo lcrjiteltovo jotteet cnnel-

lujen ohjeiden mukclon.
EDETLYTAMME myyntipoikon iyhjentomisto yon ojoksi. J6riesl6io eivosloo ilkivqllo- vm. vEhinqoillq.
ETINTARVIKEMYYJAI:

Elintorvikemyyjillo jo -volmistojillo tulee ollcr omovolvonlosuunnitelmo mukono. Myynii- jo volmistusloilteiden tulee ollo kolipoikkokunnorr terveysviionomoisien hyvoksymio.
Pyydomme kiinniitomoon eritiristo huomiolo pokkouksiin, pdivdyksiin io hinlarnerkinliSihin. Soilytys/kuljetuslompotilct c,vot myos useiden tuotleiden osolto moorctiyjo
Vontoon koupungirr ymporistpkeskus tulee suolittomoon tcrkosluksio.
tcrkosluksi
Elintorvikemyyjien tuLee ilmoittoo Y-tunnus jcr-

JestoJolle poikkoo vclrotessc.

PALON TORJUNTA:
Koikisso myyntipisteisso, loissc on kqosu-

loi muu ovotulto koyttovc loile, on oltovo vchintoon 27A 1448C ieholuokqn
6kg:n kosisommulin seko sonimuluspeile (l20cmx'l 80cm). Nestekoosuo soo 4x4 m myyntipisteesso ollo oinoostocrn
yksi I I kg:n pullo/koto
kg. lsommosso, kuten 4x8m teltosso koosuo yhl. mox 50 k9. Voropullol
on soilytettctvo muuol
25 kg) toi lorillo sijoiisevosso kqosupullokoopisso (torin j.v. hoitoo). Liscksi
tulee kiinniltoc huorni
oqsu - syityvot moterioolit. Keski-Uudenmcon pelostuslcitos jo jorjestyksenvolvojot vcrlvovot mooroygten noudcrttomisto.
TERVETULOATEKEMAAN

KAUPTOJA SUOMEN IoIsEKs, sUURIMMAN RAUTATIEASEMAN VALITT'M,ui,IiTv tAnTIsyyIEENI
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