MYYNTIPAIKKA SOPIMUS

1.Nimi /Namn
2.Osoite/Adress, postinumero
/Postnummer, postitoimipaikka
3.Puhelin
/Telefonnummer
4.Sähköpostiosoite
/E-post
5.Syntymäaika
/Födelsedatum
6.Myyntipaikan paikkanumero
/Försäljningstället nummer,
myyntipaikka kuvaus
/En beskrivning av försäljningen
7.Provisio
/Provisionen
8.Vuokraus aika
/Leasing tid

9.Maksutapa
/Betalningsmetod
Sitoudun noudattamaan Raaseporin Suurkirppiksen sääntöjä jotka löytyvät tämän lomakkeen toiselta puolelta.
Sopimuksia on tehty 2 yhdenmukaista kappaletta kummallekin osapuolelle.

Allekirjoitus ja nimen selvennys:______________________________

MYYNTIPAIKKA SOPIMUS

MYYNTIPAIKAN VUOKRAUS JA MAKSAMINEN




Varaa myyntipaikKa soittamalla tai käymällä kirppiksellä. Kaikki varaukset ovat sitovia. vuokraan sisältyy paperille tulostettuja hintalappuja.
Voit peruuttaa varauksen viimeistään viikkoa (7 pv) ennen vuokrajakson alkua. Tällöin saat
maksamasi vuokran kokonaisuudessaan takaisin. Muissa tapauksissa perimme 15 € peruutusmaksun.
Myyntipaikka maksetaan varausta tehdessä tai ensimmäisenä myyntipäivänä joko käteisellä tai
kortilla 25.4.2016 alkaen.( MasterCard, Visa, American Express, Maestro, V pay, Electron, JCB)
Kaikista korttimaksuista veloitamme 1 euron kulukorvauksen.

TAVARAN TUOMINEN JA MYYNTIPAIKAN TÄYTTÄMINEN / JÄRJESTÄMINEN









Tuo tavarat ensimmäisenä myyntipäivänä tai edellisenä päivänä arkisin, tuntia ennen sulkemista.
Myyntiin ei saa tuoda seuraavia tuotteita: palavia nesteitä, tupakkatuotteita, alkoholia,
aseita, lääkkeitä, piraattituotteita, ei mitään laitonta, eikä mitään mikä vaarantaa paikan
turvallisuuden.
Helposti rikkoontuvat tavarat alahyllylle. Kaikkien tavaroiden on mahduttava myyntipaikkaan.
Käytävälle ei saa laittaa tavaraa. Vie tuomasi laatikot, muovipussit ja ylimääräiset hintalaput pois myyntiosastolta.
Myyntituotteiden pitää olla ehjiä ja puhtaita. Jos myyntituotteet ovat jotenkin puutteellisia,
ilmoittakaa siitä myyntilapuilla.
Jos myyntipaikalle on ilmaantunut muiden tavaroita, voit toimittaa ne kassalle, oikealle myyntipaikalle tai löytötavara pisteeseen.
Voit myös ostaa Pidä myyntipaikkani siistinä – palvelun kassalta (5€/vko ja 18€/kk).

HINNOITTELU JA HINTALAPUT








Kirpputorilla käytetään vain kirpputorin omia viivakoodein varustettuja hintalappuja. Lapusta
on käytävä ilmi tuote ja hinta. Omien hintalappujen käyttö kielletty.
Voit hinnoitella tuotteesi kotona käyttämällä Internetissä olevaa ohjelmaa osoitteessa:
http://varaapaikka.com/rskirppis/hinta.pl jotka tulostetaan kirpputorilla.
Voit myös tulostaa itse hintalaput lataamalla ohjelman koneellesi osoitteessa:
http://varaapaikka.com/rskirppis.zip Tarvitset asiakas numeron ja paikka numeron.
Jos myöhemmin haluat muuttaa hintoja, teet aina uuden hintalapun.
Jos haluat alentaa kaikkien tuotteidesi hintoja saat kassalta alennuskyltin (-10%, -25% ja 50%)
Emme myy yliviivatuilla, sutatuilla hintalapuilla varustettuja tavaroita tai hintalaputtomia
tavaroita.
Kiinnitä hintalaput hyvin esim. läpinäkyvällä teipillä, hakaneuloilla tai neulomalla.

MYYNTIPAIKAN TYHJENTÄMINEN JA TILITYKSET






Myyntipaikka tyhjennetään viimeistään viimeisenä myyntipäivänä tuntia ennen sulkemisaikaa. Ilmoita lopetuksesta kassalle ennen tuotteiden poisvientiä.
Kun lopetat, kierrä kirpputori läpi, jotta löytäisit mahdolliset kadoksissa olevat tuotteesi.
Muista tarkistaa myös löytöpiste.
Ellei paikkaa ole tyhjennetty määräaikaan mennessä perimme siitä 10 € tyhjennysmaksun. Vuokraajalta jäänet tavarat säilytetään yhden viikon ajan, jonka jälkeen ne siirtyvät kirpputorin
omaisuudeksi.
Tilitykset hoidetaan arkisin klo 11.00-12.00 ja 16.00-17.30 välisenä aikana. Erikseen sovittaessa ilmoittamalla asiasta 24 tuntia (1vrk) aikaisemmin. Ensisijaisesti suoritamme tilitykset
käteisellä.Tilitykset varausmaksukuittia tai henkilötodistusta vastaan.

MYYNTIPAIKAN VALVONTA JA TURVALLISUU






Valvomme myymälän tiloja parhaamme mukaan. Raaseporin Suurkirppis ei ole vastuussa tai vastaa
myytäväksi tuoduista tavaroista! Raaseporin Suurkirppis ei vastaa lasten leikkipaikalla leikkivistä lapsista.
Raaseporin suurkirppis ei korvaa kadonneita, anastettuja eikä vaurioituneita/rikkoutuneita
tuotteita. Kaikki tuotteet ovat myynnissä myyntipaikan vuokraajan vastuulla.
Myymälävarkaudesta ilmoitamme aina poliisille.
Kirpputori hoitaa yleisen järjestyksen, mutta myyntipöydän vuokraaja on vastuussa oman paikkansa siisteydestä. Mitä siistimpi paikka sen paremmin tavarat menevät kaupaksi!

NÄILLÄ OHJEILLA TOIVOMME, ETTÄ VÄLTÄMME RUUHKAT JA ASIOINNISTA TULEE SUJUVAA NIIN MYYJILLE
KUIN OSTAJILLE!

MUUT EHDOT



Vuokranantajalla on oikeus irtisanoa sopimus päättymään välittömästi, jos sääntöjä
ei noudateta tai havaitsemme väärinkäytöksiä.

