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Promootiopaikka 2
Paikka sijaitsee toiseen kerrokseen 
menevien kierreportaiden edustalla. 
Tilan leveys 3m, syvyys 2m (6m2), korkeus 
maks. 3,0 m. Paikalle saa sähkön, jatkojohto 
tarvitaan. Esittelypisteen edustalle puolelle 
on jätettävä vähintään 2m väylä 
asiakaskulkua varten. Kalusteet eivät saa 
peittää digitaalista
infonäyttöä.

Promootiopaikka 3
Paikka sijaitsee liukutason kaiteen vieressä 
lähimpänä keskusaukiota.
Paikan leveys 4m, syvyys 2m (8 m2). Pistorasia 
lattiarajassa. Kauppakäytävälle jätettävä 
vähintään 2,5m vapaa väylä asiakaskulkua
varten.

Promootiopaikka 1
Paikka sijaitsee kauppakäytävien 
risteyskohdassa, Duon kellon alla. 
Esittelypisteen edustalle on jätettävä 
vähintään 2m vapaa väylä asiakaskulkua 
varten.



Duon promootio-ohjeet

1. Ennen promootiota

Käyttöoikeuden saaja voi käydä katsomassa promootioalueen itsenäisesti ennen 
tapahtumapäivää promootion onnistumisen varmistamiseksi.

Käyttöoikeuden saajan tulee huomioida, että Kauppakeskus Duossa ei ole taukotiloja 
promootiohenkilökunnalle, eikä varastoa promootiotavaroiden säilytystä varten. 
Käyttöoikeuden saajan tulee huomioida, että vastuu tapaturman sattuessa on aina 
promootioalueen Käyttöoikeuden saajalla. Käyttöoikeuden saajalla tulee olla toimintansa 
edellyttämät vakuutukset.

Järjestyshäiriöiden varalta Duon järjestyksenvalvonnan puhelinnumero on 040 653 1113.

2. Duoon saapuminen ja tavaroiden lastaus

Käyttöoikeuden saaja voi aloittaa promootioalueen rakentamisen arkisin klo 7.00, 
lauantaiaamuisin klo 8.00. ja sunnuntaisin klo 10.00. Promootioalueen rakentaminen tai 
purkaminen ei saa haitata Duon asiakkaita.

Käyttöoikeuden saaja voi tuoda promootioon tarvittavat tavarat Duoon henkilö-, paketti- tai 
kuorma-autolla. 

Jos promootiossa käytettävät tavarat ovat vähäiset, voi ne kuljettaa sisätiloihin kauppakeskuksen 
sisäänkäyntiovista Kylmäsuonkadun tai Pietilänkadun puolelta.
Autot tulee pysäköidä Duon edustalla olevalle pysäköintialueille tai keskuksen alla olevaan 
pysäköintihalliin. Pysäköintialueet ja hallipysäköinti ovat maksullisia (hallissa ensimmäinen tunti 
veloituksetta). 

3. Promootio

Vuokrattava Duon promootioalue sijaitsee 1. kerroksessa. Mitään kalusteita, rakennelmia, 
lattiateippauksia tai muuta vastaavaa ei tule asentaa promootioalueen ulkopuolelle. 
Promootioalue ja sen ympäristö on pidettävä siistinä käyttöoikeusaikana.

Tavaroiden, ulkovaatteiden, pahvilaatikoiden yms. varastointi promootiopisteellä on kielletty. 
Promootiopaikan tulee olla laadukas, siisti ja kaupallinen (esim. epäsiistit, käsinkirjoitetut 
mainosmateriaalit ovat kiellettyjä).
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Promootioalueella ei ole internet-yhteyttä, joten suosittelemme tarvittaessa oman mokkulan 
käyttöä.

Duon puolesta ei ole saatavissa pöytiä, tuoleja eikä äänentoistoa.

Äänentoisto ei ole sallittu promootioalueella. Käyttöoikeuden saaja ei saa muutoinkaan tuottaa 
sellaista melua tai häiriötä, joka voi aiheuttaa haittaa Duossa toimiville kauppiaille tai asiakkaille.
Avotulen teko Duossa on paloturvallisuussyistä ehdottomasti kielletty.

Jos promootiotapahtumassa jaetaan tavaraa, näytteitä tai muuta vastaavaa, Käyttöoikeuden 
saajan on tuotava omat roskakorit ja huolehdittava roskien poisviemisestä. Käyttöoikeuden saajan 
tulee huolehtia myös muusta tarvittavasta siivouksesta promootiotapahtuman aikana.
Heliumtäytteiset ilmapallot on turvallisuussyistä kielletty. Tavalliset kepilliset ilmapallot on sallittu.
Flyereiden jako promootion yhteydessä promootioalueella on sallittu. Mikäli flyereista tulee 
lisäsiivouskuluja kauppakeskustoimistolle, Käyttöoikeuden saajalta laskutettava tuntiveloitus 
siivouksesta on 100 € + alv.

Promootioalueen lattiaan ei saa kiinnittää teippiä tai muuta vastaava, josta voi jäädä jälkiä lattiaan. 
Käyttöoikeuden antajalla on oikeus laskuttaa esimerkiksi liiman siivouksesta tai muista 
Käyttöoikeuden saajan aiheuttamista jäljistä aiheutuneet kulut Käyttöoikeuden saajalta.
Kahvin jakaminen ja myyminen promootiotapahtuman yhteydessä on kielletty.

Jos Käyttöoikeuden saaja ei promootiotapahtumaan liittyen noudata käyttöoikeussopimuksen ja 
tämän liitteen ehtoja tai promootiotoiminta on muutoin ristiriidassa Duon liikkeiden toiminnan 
kanssa, Käyttöoikeuden antajalla on oikeus keskeyttää kyseinen promootiotapahtuma.

Jos Käyttöoikeuden saaja rikkoo käyttöoikeussopimuksen tai tämän liitteen ehtoja, 
Käyttöoikeuden antajalla on myös oikeus purkaa käyttöoikeussopimus päättymään välittömästi. 
Käyttöoikeuden antajan käyttäessä purkuoikeuttaan osapuolet noudattavat samoja ehtoja, joita 
noudatettaisiin silloin, kun käyttöoikeussopimus päättyy käyttöoikeuden päättymisen takia.
Käyttöoikeuden antaja pidättää oikeuden mahdollisiin muutoksiin koskien promootioaluetta ja 
sen ympäristöä. Duossa järjestetään paljon eri tapahtumia samaan aikaan ja Käyttöoikeuden 
antaja varaa oikeuden siirtää promootioaluetta tapahtumien takia. Tällöin Käyttöoikeuden saajalle 
pyritään järjestämään alkuperäistä promootioaluetta vastaava paikka.

4. Promootion jälkeen

Käyttöoikeuden saaja on velvollinen purkamaan promootioalueelle pystytetyt rakennelmat 
promootion jälkeen. Käyttöoikeuden saajan velvollisuutena on viedä promootion yhteydessä 
käytetyt rakennelmat ja irtaimisto pois promootioalueelta.

Promootioalueen tulee olla promootion jälkeen vastaavassa kunnossa kuin ennen promootiota.

Jos Käyttöoikeuden saaja ei vie promootion yhteydessä käytettyjä rakennelmia ja irtaimistoa pois 
käyttöoikeusajan päätyttyä, Käyttöoikeuden antajalla on oikeus toimia parhaaksi katsomallaan 
tavalla (esimerkiksi myydä irtaimisto omaan lukuunsa) ja periä toimenpiteistä aiheutuvat 
kustannukset Käyttöoikeuden saajalta.
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Käyttöoikeuden saaja on vastuussa kaikesta roskasta ja muusta sotkusta, mitä 
promootiotapahtumasta aiheutuu, sekä promootioalueen siivouksesta. Promootiotapahtumasta 
aiheutuneet roskat tulee viedä Duon jätehuoltotiloihin, jotka sijaitsevat jätehuoneessa 
Kylmäsuonkadun puolella. Roskat tulee lajitella niihin kuuluviin jäteastioihin ja puristimiin. 
Jätehuoltotiloihin pääsee soittamalla järjestyksenvalvojille (040 653 1113), jotka tulevat avaamaan 
ovet.

Käyttöoikeuden antaja on oikeutettu laskuttamaan Käyttöoikeuden saajalta mahdollisesta 
tarvittavasta lisäsiivouksesta 100 € + alv / h.

Käyttöoikeuden saaja on vastuussa promootioalueelle aiheuttamistaan vahingoista (kuten 
naarmut, pysyvät tahrat/muut jäljet). Käyttöoikeuden saajan tulee korjata aiheutunut vahinko 
kohtuullisessa ajassa. Jos Käyttöoikeuden saaja ei täytä velvollisuuttaan korjata aiheutunut 
vahinko kohtuullisessa ajassa, Käyttöoikeuden antajalla on oikeus korjata vahinko ja periä 
korjaamisesta aiheutuneet kustannukset Käyttöoikeuden saajalta.

5. Ajo-ohjeet lastauslaiturille ja jätehuollon sijainti
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Yhteystiedot j a a u k i o l o a j a t

□ Aukioloajat
Ma-Pe 7-22
La 8-22
Su 10-22

□ Duon osoite
Pietilänkatu 2
33720 Tampere

□ Yhteystiedot
Järjestyksenvalvojat +358 40 6531113
duo@securitas.fi

□ Promootio- ja mainospaikkojen myynti
Henry Grönroos, +358 401922023
Henry.gronroos@oceanoutdoor.fi
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TOIMINTAOHJEET HÄTÄ- JA VAARATILANTEISSA

Sairaskohtaus ja tapaturmat
Auta parhaasi mukaan. Pyri selvittämään sairauden laatu kysymällä. Mikäli henkilö on tajuton eikä
hengitä, aloita välittömästi elvytystoimenpiteet kykyjesi ja taitojesi mukaan. Soita 112 ja vastaa
rauhallisesti hätäkeskuksen päivystäjän kysymyksiin. Jos henkilö on tajuissaan hätäkeskus haluaa
mahdollisesti puhua myös hänen kanssaan. Ilmoita itse tai pyydä työtoveriasi ilmoittamaan 
tilanteesta vartijalle. Tämä on tärkeää pelastuslaitoksen opastamisen kannalta. Vartijoilla on 
ensiapukoulutus. Varmista pelastuslaitoksen opastus.

Tulipalo
Jos havaitset itse tulipalon, pelasta vaarassa olevat ihmiset. Paina lähintä palopainiketta. Älä käytä tai
anna kenenkään käyttää hissejä. Tee hätäilmoitus, soita 112. Sammuta lähimmällä sammuttimella.
Vaikka saisit palon sammutettua itse, ilmoita pelastuslaitokselle sekä järjestyksenvalvojille. Rajoita 
palon leviämistä sulkemalla ovet ja ikkunat. Opasta pelastuslaitos paikalle. Noudata vartioinnin sekä
pelastuslaitoksen ohjeita. Älä vaaranna itseäsi tai muita henkilöitä vaan poistu lyhintä reittiä
rakennuksesta, jos paloa ei saa sammutettua.

Automaattinen palohälytys
Jos olet paikassa, jossa palaa, toimi kuten edellä ohjeistettu.
Muutoin odota lisäohjeita, valmistaudu tarvittaessa kauppakeskuksen tyhjennykseen. 
Palohälytyksen aikana älä soita turhaan valvomoon, vartijoille tai kiinteistön huollolle kyselläksesi 
tilannetietoja. Tilanteen ollessa ohi asiasta kuulutetaan.

Kauppakeskuksen tyhjentäminen
Käsky kauppakeskuksen tyhjennyksestä annetaan joko kuulutuksella tai vartijoiden ilmoituksella. 
Opasta asiakkaat lähimmälle poistumisreitille ja poistu itse työtovereidesi kanssa 
kauppakeskuksesta lähimmän poistumisreitin kautta. Tutustu poistumisreitteihin ja 
kokoontumispaikkoihin etukäteen. Yhteiset kokoontumispaikat ovat Pietilänkadun puoleisella 
parkkialueella. Ilmoita välittömästi turvallisuushenkilöstölle, jos joku puuttuu. Paikanpäällä 
ilmenevissä epäselvissä tilanteissa ja käytännön asioiden selvittämisessä ota yhteys valvomoon.
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