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Peltolantie

TERVETULOA TIKKURTLAN MAALATSMARKKINAT
La ja Su 05-06.10 klo 09.00-17.00.
MARKKINA.ALUE:

Alue kosittod uuden- jo vonhon lorin, Pellolonlien, kovelykodun seko osemolien.
MYYNTIPAIKKOJEN ENNAKKOHINNAT (Huom . 2 PY):
Uusi

lori

4x4 volipoikko
4x4 kulmq

200 €

4x4 kulmo

250€-300€

250C-280<

Kovelykolu 4x4volipoikko
Tori(vonho)
^-'r

Ruokopoikkoliso kotuolueello 50 %
4x4
4x4

volipoikko
kulmo

4x4 poikol
KositycibosooriZ'x 1,8 m (sis.poydon)

Sahko
.

2x2 85 €
2x2 120€

190 €

Volovirlo (230Voc)
Voimovirlo (380Voc)

2x2

180 € (A=foriolue)

45 - 100 €

260 € (A=toriolue)
120-150 € (B=lorin porkkiolue)
100 €

pootypoikko

135 €

r0 €
20-35 €

Hinnol sisoltdvot olv:n 247".
Sohkomoksut kerotqon morkkinopoikollo jorjeslojon loimeslo. Edellytomme sqiinn6slen mukoisio ulkokoytfoon torkoilellujo, moodoiteflujo sohk6loitteifo jo -johtojo, luokitus 1P44, esim. volkoisel jotkojohdot eivol kelpoo ulkoliloisso.
Peruuluksel, muuloksel: Ellel podse poikolle, ilmoifo siito mohdollisimmon pion.

Jos jo moksetlu poikko peruuleloon myohemmin kuin viikkoo ennen lopohlumoo, emme poloulo moksuo ellei kyseesso
ole liiokorinf odisluksello vormisf etlu soiroslopous.
ITMOITTAUTUMINEN JA JARJESTAYTYMINEN:

Poikkojen luovulus olkoo louonloino klo 6.00 - 8.00, minko jolkeen vopooksijooneet poikot luovuletoon jonosso oleville.
Vqrmisletluosi myynlipoikkosi jcirjesfyksen volvojillo olevoslq listoslo voit oloitloo myyntipoikon pyslyfyksen.
Olo moksukuitiijo kortloole seko tomo kirjelmukoosi!
MYYNTIAIKA koikkino poivino klo 9.00 - 17.00. Aulojen ojo olueelle on sollitluo voin pystytyslo vorten klo 8.30 osli. Myyntiojon piiotyttyo outof soo ojoo myynliolueelle voslo klo 16.30, jotlo loisten kouponleko ei hoiriintyisi. Myyntipoikkojen on
oltovq tyhjot klo 19100 fiennesso.
SIIVOUS JA JATTEET: \

Myyjot ovot velvollisio huolehlimoon myynlipoikkojenso siivoukseslo lisdloskun uhollo myos pois lohtiessddn. Koikki kerlyneel jotteet on kuljeletlovo jdrjestojon morkkino-olueello osoitlomoon roskolovoon jo lojiteltovb"jotteet onnellujen ohjeiden mukoon.
EDETLYTAMME myyntipoikon tyhjentomisto yon ojoksi. Jorjesloio eivostoo ilkivollo- vm. vohinqoisto.

ELINTARYIKEMYYJAT:

*

Elinlqrvikemyyjillo jo -volmislojillo lulee ollo omovolvonlosuunnilelmo mukono. Myynti- jo volmislusloitteiden tulee ollo
kotipoikkokunnon lerveysvironomoislen hyvo ksymio.
Pyydomme kiinnitl6moon erilyisto huomiolo pokkoukslin, piiiviiyksiin ja hintomerkintiSihin. Soilytys-/kuljetuslompotilof
ovol myos useiden tuotteiden osollo moiirotfyjo.
Vonloon koupungin ymporistokeskus lulee suoritlomoon lorkosluksio. Elinlorvikemyyjien lulee ilmoitloo Y-lunnus jorjestcijdlle poikkoo vorolesso.
PALON TORJUNTA:

Koikisso myyntipisteisso, joisso on koosu- loi muu ovolullo kiiytiovo loiie, on ollovo vohintoon 27A 1448C teholuokori
6kg:n kosisommulin sekd sommuluspeite (l20cmx180cm). Nestekoosuo sod 4x4 m myyntipisleesso ollo oinoostoon yksi
I I kg:n pullo/koosuloile. Koosuo mox 27 kg. lsommosso, kulen 4x8m lellosso koosuo yhl. mox 50 kg. Voropullol on soilylettovo muuollo, esim. oufosso (mox 25 kg) loi torillo sijoilsevosso koosupullokoopisso (torin j.v. hoitoo). Lisoksi tulee kiinnitloo huomiolo lurvoeloisyyleen: koosu - syfiyvot moferioolil. Keski-Uudenmoon pelostusloifos jo jorjeslyksenvolvojol
vqlvovol modroysfen noudqtlomislo.
TERVETULOATEKEMAAN KAIJPPOJA SUOMEN IOISEKSI SUUR,MMAN RAUIAI,EASEM AN vAL'TI'MAI{ru TATTIsYYTEEN!
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