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Palautusosoite:

Lisätietoja:

Iisalmen kaupungin kirjaamo
PL 10/Pohjolankatu 14
74101 IISALMI
tai tallenna, täytä ja lähetä lomake
sähköisesti https://www.suomi.fi/viestit
Hakijan tiedot

Markkinointiasiantuntija Jarmo Miettinen
Puh. 040 830 2681
Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)iisalmi.fi

Hakija (organisaatio, yritys, yhteisö)

Yhteyshenkilö

Puhelinnumero

Lähiosoite

Postinumero

Sähköposti

Postitoimipaikka

Y-tunnus / henkilötunnus

Laskutustiedot jos poikkeaa hakijan eli vuokraajan tiedoista

Mainospaikan
käyttötarkoitus

Esim. tapahtuman nimi ja lyhyt kuvaus

Haluan, että tapahtuman tiedot julkaistaan myös
iisalmi.fi tapahtumakalenterissa

Mainospaikan
vuokrausta
koskevat tiedot

Kyllä

Ei

Valitse ja täytä vuorausta koskevat tiedot

Viitostien mainostaulut
(122x750, hinta 250 €)
-

Kirkonsalmi (pohjoinen)

Eteläinen banderolli

Pohjoinen banderolli

vuokraus ajalle

Mainosjulisteet tai rakenteet yleisillä alueilla
-

Marjahaka

vuokraus ajalle

Pohjolankadun mainospaikat (100x500, hinta 150 €)
-

Peltomäki (pohjoinen)

vuokraus ajalle

Lähestymisteiden mainostaulut (95x548, hinta 150 €)
-

Peltosalmi-Marjahaka

kpl/

max. 25 kpl/tapahtuma, 150 €

vuokraus ajalle

Lisätietoja

Hakijan
allekirjoitus

Paikka ja aika

Allekirjoitus (hyväksyn vuokrausehdot)

Tämän asiakirjan tiedoista muodostuu Iisalmen kaupungin asianhallinnan (IITA) henkilörekisteri
(HenkL 523/1999 § 10).

Iisalmen kaupunki
www.iisalmi.fi

Elinvoima- ja konsernipalvelut
PL 10/Pohjolankatu 14
74101 Iisalmi
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Vuokrausehdot
Mainostaminen saadaan aloittaa aikaisintaan neljätoista päivää ennen tapahtumaa ja mainokset on
poistettava vuorokauden kuluessa tilaisuuden päättymisestä. Mainokset on poistettava viimeisenä
sopimuspäivänä, mikäli tila on vuokrattu asiakkaalle seuraavana päivänä. Ellei mainoksia poisteta
määräaikana, kaupungilla on oikeus periä mainospaikan vuokra kaksinkertaisena, tai mikäli vuokraa ei
ole määrätty, poistamisesta aiheutuvat todelliset kustannukset.
Maksuehdot
Asiakas on velvollinen maksamaan alueen vuokran hakemushetkellä voimassa olevan hinnaston
mukaan. Lasku on maksettava kaksi viikkoa ennen vahvistetun vuokra-ajan alkamista. Iisalmen kaupunki
toimittaa laskun vuokraajalle ja se on maksettava siinä annettujen ohjeiden mukaisesti. Vuokraan sisältyy
oikeus käyttää aluetta viranhaltija-päätöksessä annettujen tietojen perusteella. Hakemus vahvistetaan
lopullisesti vasta asiakkaan maksaessa vuokran kokonaisuudessaan.
Asiakkaan peruutusoikeus
Hakemuksen peruutuksesta on ilmoitettava sähköpostitse tai puhelimitse. Jos asiakas on maksanut
vuokran ennen peruutusta, Iisalmen kaupunki palauttaa asiakkaalle vuokran vähennettynä
käsittelymaksulla.
Iisalmen kaupungin peruutusoikeus
Iisalmen kaupungilla on oikeus peruuttaa tilavaraus, kunnes asiakas on maksanut vuokran. Kaupungilla
on oikeus peruuttaa asiakkaan tilavaraus myös, jos asiakas laiminlyö tilavuokran maksamisen siinä
annettujen ohjeiden mukaisesti.
Mainostaminen veloituksetta
Maksuttomia mainoksia ovat yleishyödyllisten yhteisöjen ja järjestöjen mainokset. Maksuttomissa
mainoksissa ei sallita liike- ja tavaramainontaa lukuun ottamatta tapahtuman nimeä ja pienehköä
yrityslogoa. Perusteena maksuttomuudelle on, ettei kaupungille ei aiheudu ylläpitokuluja eikä
tapahtumaan osallistumisesta peritä maksuja.
Mahdollisesta vuokranmaksun vapautuksesta on täytettävä lomake "Anomus vuokranmaksun
vapautuksesta”.
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