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OHJEET MYYNTIPAIKAN VUOKRAAJALLE!
MYYNTIPAIKAN VUOKRAUS








Tilitykset maksetaan ja saldotiedot luovutetaan vain myyntipaikan vuokraajalle.
Myyntipaikan vuokraajan on oltava 18 v. täyttänyt, joka tarkistetaan tarvittaessa.
Myyntipaikan aloitusvuokran hintaan sisältyy 2 arkkia hintalappuja ja paikan ohjeet. Lisää
hintalappuja voi ostaa kassalta tai tulostaa itse nettisivuiltamme.
Muita hintalappuja ja tarralappuja ei saa käyttää!
Myynnissä olevien tavaroiden on sovittava myyntipaikkaan.
Tullessasi maksa vuokra koko vuokra-ajasta (viikko-vuokra sisältää 7 myyntipäivää).
Maksua vastaan saat vastakuitin, jonka esittämällä saat tilityksen vuokra-ajan päätyttyä tai
pidemmän jakson aikana erikseen sovittuina tilityspäivinä. Noudathan tällöin välitilityksen
klo 17 mennessä.
Myyntipaikan vuokrauksen maksimiaika on 4 viikkoa.

YLEISTÄ






Vaatepuut ovat talon puolesta. Kiinnityspistoolin saa lainaksi kassalta.
Voit lisätä myyntituotteita päivittäin myyntipaikkaasi.
Merkitse hinta desimaaleilla, esim. 2,00 € tai 0,50 €.
Muuttaessasi tuotteen hintaa, tee aina uusi hintalappu. Vanhaan hintalappuun ei
korjauksia!
Myyjä vastaa myyntituotteen laadusta ja kunnosta. Mikäli tuote on viallinen, se on
ilmoitettava hintalapussa (esim. sähkölaitteet).

Elintarvikkeita, tupakkatuotteita, uusia tavaroita, piraattituotteita ja käytettyä kosmetiikkaa
ei saa tuoda myyntiin! Tiloihimme ei myöskään mahdu huonekaluja, eikä meillä ole
varastointitilaa!
Hintalaputtomia tavaroita säilytämme YHDEN VIIKON, jonka jälkeen ne myydään
Laiskan Kirppiksen lukuun.
Laiskan Kirppis ei vastaa varastetuista eikä rikkoutuneista tavaroista, eikä palo- tai
vesivahingoista.
VUOKRA-AJAN PÄÄTTYESSÄ






Paikka on tyhjennettävä klo 17.30 mennessä ja tilityksen saat seuraavana arkipäivänä
klo 17.00 mennessä.
Lauantaisin ei ole tilityspäivää!
Mikäli et pääse noutamaan tavaroitasi vuokra-ajan päätyttyä, säilytämme niitä viikon
ajan, jollet asiasta muuta sovi. Tämän jälkeen ne katsotaan olevan lahjoituksia
Laiskan kirppikselle.
Mikäli et pääse noutamaan tilityksiäsi viikon sisään vuokra-ajan loppumisesta, niin
otathan asiasta yhteyttä meihin.
Paikkaasi tyhjennettäessä huolehdithan siitä, ettei tavaroiden joukossa ole muiden myyjien
omaisuutta. Mikäli tällaista ilmenee, tapaus on rinnastettavissa myymälävarkauteen, josta
ilmoitamme aina poliisille.
TOIVOTAMME HYVIÄ MYYNTEJÄ!
Avoinna arkisin 11 – 18, lauantaisin 10 – 15, sunnuntaisin suljettu.
www.tsemppi.net
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Myyntipaikan vuokra on 15 €/viikko.

HINNOITTELUTARVIKEHINNASTO





Hintalaput 24 kpl / 0,20 €
Kiinnityspistoolin langat 50 kpl / 0,50 €
Teippirulla 1,00 €
Hinnoittelupalvelu ja tarvikkeet 5,00 € (kattaa koko myyntiajan)

Hinnoiteltavaksi tuotavien tavaroiden on oltava puhtaita ja ehjiä, eli myyntikuntoisia.
Tavaran määrän on oltava kohtuullinen ja mahduttava kerralla myyntipaikkaan, sillä meillä ei ole
varastotiloja myytäville tuotteille.
Käythän siis itse tavarasi läpi ennen niiden tuontia myyntiin, sillä meillä ei ole valtuuksia valikoida
mitkä tuotteet menevät myyntiin ja mitkä kierrätetään eteenpäin tai laitetaan roskiin.
Kiitos!

Avoinna arkisin 11 – 18, lauantaisin 10 – 15, sunnuntaisin suljettu.
www.tsemppi.net

