
	

VIIMSI PIDU 2019 

VIIMSI FEST OÜ 
PERIOOD: 7. – 8. JUUNI 2019 

 
ASUKOHT: 
Viimsi mõisa park, Haabneeme 
 

ASUKOHT NÄDALAP. KP. KELLAAEG LISAINFO 
MÕISA PARGIS     
KAUPLEMINE 

 
reede 7.06 17.00 – 23.00 Kauplemine soovi korral. 

 
 laupäev 8.06 9.00 – 23.00 Kauplemine kohustuslik. 

Ettevalmistusaeg 
 

reede 7.06 9.00 – 17.00 Liiklus on Pargi teel 
suletud 

7.06 kell 17.00 – 23.00 
 laupäev 8.06 7.00 – 9.00 Liiklus on Pargi teel 

suletud 
8.06 kell 9.00 – 23.00 

MÜÜGIKOHAD 

Müügikohad toitlustamiseks ja kaubanduseks paiknevad Viimsi mõisa pargis.   
Toitlustamise müügipunktid on suunatud Pargi tee poole, sest pikk söögilaud seatakse 
korraldajate poolt keset Pargi teed. 
Muud kaubanduspinnad on suunatud Pargi tee jalakäijate tee poole. 
 
Kaubandus sektorid on välja toodud Viimsi Peo kaardil.  

KAUPLEJA MÜÜGITINGIMUSED 

1. Kauplejatel ei ole lubatud müüa: jäätist, jäätisekokteili ja jääjooki (va Balbiino). 
2. Kauplejatel ei ole lubatud müüa AS A. Le Coq tooteid! 

 
Ei ole lubatud kasutada telke, haagiseid, külmikuid, varjusid vm inventari, mis 
kannavad ürituse partnerfirmade (Balbiino ja Saku) ning nende toodete 
kaubamärkidega konkureerivate toodete reklaame.  
Ilma täiendava EELNEVA kooskõlastuseta ei ole lubatud kasutada mistahes 
inventari, mis kannab mistahes kolmanda firma/kaubamärgi sümboolikat peale 
kaupleja enda sümboolika.  
 

3. Viimsi Fest OÜ jätab endale õiguse teha valikuid kauplejate seas, selleks et üritus 
kulgeks harmooniliselt ja kõigile osapooltele meelepäraselt. 
 

4. Kaupleja vastutab kogu oma vara eest terve ürituse vältel: Viimsi mõisa pargis 
7.06 – 8.06.2019. 



	

KAUPLEMISKOHTADE HINNAKIRI 

MÜÜGITSOON MÜÜDAV 
KAUP 

HIND HIND SISALDAB 

Toitlustusala -
suupisted, jook ja 
söök – Viimsi mõisa 
pargis 

Jook ja söök 150 eurot –  
275 eurot 

Hind sõltub müügikoha 
suurusest: 
3x3 või 3x6 või suurem. 

Kaubandusala –  
Viimsi mõisa pargis 

Tooted, 
teenused jm 

35 eurot –  
55 eurot 

Hind sõltub müügikoha 
suurusest: 
3x3 või 3x6 või suurem. 

Atraktsioon või 
tegelustelk lastealal 

Tooted, 
teenused jm 

45 eurot  

EXPO ala  
 

 Hind 
kokkuleppel 

Toote väljapanekut või 
presentatsiooni 

*Üks müügikoht = 1 telk, 1 haagis vm lahendus 

KAUPLEMISKOHTADE LISATASUD 

Elekter 50 eurot 

20 eurot 

-üks 220 V elektriühendust 
võimsusega kuni 3kW               
-iga järgnev KW 

 80 eurot 

12 eurot 

-üks 380 V elektriühendust 
võimsusega kuni 6kW                
-iga järgnev KW 

Auto olemasolu 
kauplemisalal 

20 eurot (max. 1 auto per kaupleja) 

Suurem müügitelk, 
kui ettenähtud 

hind kokkuleppel  

Parkimine lubadega 
parklas 

5 eurot   

 
OLULINE TEADA: Valdavalt asuvad müügipinnad murupinnal tingimustes, mis 
igapäevaselt ei ole vastavaks tegevuseks mõeldud ning ilmastikust vm teguritest 
tulenevalt võib tekkida ettenägematuid olukordi (näiteks liigne vihma- vm vesi, muda, 
tolm jms), mis võib kahjustada Kaupleja vara või takistada normaalset müügitegevust – 
müügipinna tehnilise lahenduse puhul tuleks kauplejail sellega arvestada – eelkõige 
puudutab põranda katmist. 
 


