Torimyynti

Jakobstads Citygrupp
Pietarsaaren Cityryhmä

Säännöllinen torimyynti
Säännölliseen myyntiin tarkoitetut paikat voidaan vuokrata eripituisina jaksoina:
• Vuosipaikat
• Kuukausipaikat, myynti tapahtuu vähintään kolmena päivänä kuukauden jokaisesta viikosta.
Eri tapahtumien myyntipaikkamaksut eivät sisälly kuukausi- ja vuosipaikkavuokriin.
Säännölliseen myyntiin tarkoitettujen toripaikkojen sopimukset ovat aina voimassa
toistaiseksi niin, että paikan ”vanhalla” kauppiaalla on etusija vuokrasopimusta
uusittaessa. Käyttämättä jätetyt paikat voidaan vuokrata edelleen tarpeen vaatiessa.

Tilapäiseen torimyyntiin tarkoitetut paikat
Tilapäistä torimyyntiä varten on varattu tietty määrä päiväpaikkoja.

Myyntipaikkojen koko
• 6 x 4 m (perinteiset torikauppiaat)
• 4 x 4 m (markkinapaikat)
• 2 x 2 m (käsityöläispaikat)
• autopaikat
• myyntivaunupaikat

Toriaika
Virallinen toriaika on
ma-la 6.00 – 22.00 (Iltatori kesäkautena torstaisin 16.00 – 19.00)

Hinnat
Vuosipaikka
Torin vuosipaikkamaksu on 320 € (ALV 0%)
Kuukausipaikka
Torin kuukausimaksu on 68 €.
Viikkopaikka
Torin viikkomaksu on 48 €.
Päiväpaikka
Torin päivämaksu on 8,50 €.
Kesä- torstaiset iltatorit
Iltatorimaksu
5 € (2x2m)
10 € (4x4m).
Maksu sisältää huoltorakennuksen käyttömaksun.

Sähkö
•
•
•
•

Sähkön päivämaksu on 4 € (Voimavirta 8 €)
Sähkön viikkomaksu on 20 € (Voimavirta 40 €)
Sähkön kuukausimaksu on 60 € (Voimavirta 120 €)
Sähkön vuosimaksu on 600 € (Voimavirta 1200 €)

Korvaus sähkön käytöstä peritään toripaikkamaksun yhteydessä.

Yleistä
Elintarvikemyyjillä on oikeus käyttää Raatihuoneen takana olevaa WC-rakennusta
sen sisältämine palveluineen.
Torin ylläpitäjä (Pietarsaaren kaupunki) huolehtii torialueen puhtaanapidosta.
Yksittäisen torikauppiaan on huolehdittava oman myyntipaikkansa siistimisestä ja
roskien poisviemisestä niille osoitettuun jätteidenkeruupisteeseen, joka on
Raatihuoneen takana.
Myyjien tulee itse huolehtia myyntipaikan puhtaanapidosta sekä myynnistä
aiheutuvien jätteiden poisviemisestä.

Tervetuloa Iltatorille
Iltatori järjestetään kesällä torstai iltaisin klo 16 – 19 välisenä aikana Pietarsaaren
keskustassa, torilla. Tapahtuman aikana olette tervetulleita myymään tuotteitasi Iltatorin
kävijöille. Cityryhmän edustaja osoittaa myyntipaikat myyjille saapumisjärjestyksessä.
Esillepanon voitte aloittaa klo 15 alkaen. Paikkavuokra maksetaan Cityryhmän edustajalle.
Voitte ajaa auton torille tavaroiden purkamisen ajaksi, mutta purun jälkeen se tulee ajaa
pois.
Pieni myyntipöytä maksaa 5 euroa ja saa olla enintään 2 x 2 metriä. Suurempi paikka on 4
x 4 metriä, ja maksaa 10 euroa. Suurempaan paikkaan mahtuu peräkärry. Jos teillä on
useampia myyntipöytiä, tulee niiden olla aseteltu yhteen ja vuokratun paikan mitoissa.
Voitte saada myyntipöydällenne sähköä 4 euron lisähintaan. Cityryhmän edustajalla on
torin tekniikkakaivon avain. Myyjät ovat itse vastuussa oman myyntipöytänsä siisteydestä
sekä myynnistä aiheutuneen mahdollisen jätteen hävittämisestä.
Kysymyksiä Iltatorista? Ota yhteyttä:
Pietarsaaren Cityryhmä ry
Camilla: 044 320 1250
Malin: 044 767 9947
info(at)citygruppen.net

