SOPIMUS
TIETOA
Alla olevien sopimusehtojen tunniste on:
"Sopimusehdot: Viirin Kirppis Oy, laadittu 09.09.2015"

SOPIMUSEHDOT
HUOM!! Myyntipaikan vuokra maksetaan etukäteen vuokra-ajan alkaessa.
Peruutukset on tehtävä viimeistään kahta vuorokautta (48h) ennen vuokra-ajan alkamista. Huomaa, että vuokra-aika alkaa jo
edellisenä iltana! Peruuttamattomasta paikasta peritään 20€. Peruutukset voi tehdä puhelimitse numerossa 09-2903830 tai
sähköpostitse osoitteeseen viirinkirppis@viirinkirppis.fi.
Alle 200€ suuruiset tilitykset maksamme käteisellä kassalta. Tilityksen voi ottaa useamminkin kuin kerran vuokra-aikana. Yli 200€
suuruiset tilitykset maksamme 1-5 pankkipäivän kuluttua tilille tai käteisellä kassalta. Sovi tilitystä tehdessä kumman valitset.
Asiakas saa Kirpparikalleen nettitunnukset, minkä kautta hinnoittelu tulee tehdä. Asiakas näkee oman pöytänsä myntisaldon netin
kautta realia-ajassa. Asiakastili on voimassa kaksi vuotta viimeisen pöytävuokrauksen jälkeen. Asiakastilille olevat mahdolliset
varat siirtyvät tämän jälkeen Viirin Kirppis oy:lle.
Hinnoittelu tapahtuu pääsääntöisesti Kirpparikallen kautta, jolloin tuotteiden hinta päivittyy automaattisesti myös
kassajärjestelmään. Asiaakkaan hinnoittelemat valmiit hintalaput asiakas saa palvelupisteeltämme tai sähköpostitse. Myytyjen
tuotteiden seuranta perustuu seurantalistaan, joka täytyy täyttää, jos haluaa seurata, mitä tuotteita on myyty. Mikäli hintalapun
viivakoodi on lukukelvoton (esim. itse tulostettujen lappujen tulostusjälki/rullalle liimattu lappu) pidätämme oikeuden näppäillä
tuotteen pöytänumerolle/asiakasnumerolle manuaalisesti, jolloin rahat tulevat myyntitilille, mutta myynnistä ei jää erittelyä
tilitysraporttiin.

Vastaamme:
- Myyntiympäristön päivittäisestä siivouksesta sekä viikoittaisista tilityksistä.
Emme vastaa:
- Tavaroiden varastamishävikistä tai rikkoutumisesta. ( Tiloissa nauhoittava kameravalvonta ja tuoteturvajärjestelmä. Käytä
hälyttimiä )
- Tavaroiden tuhoutumisesta tulipalon, vesivahingon tai ilkivallan yhteydessä.
- Mahdollisesti näppäilyvirheistä tuotteita lyötäessä kassaan. Näppäilyvirheitä ei tapahdu jos tuotteet on koodattu Kirpparikallen
kautta oikeaoppisesti kassajärjestelmään asiakkaan toimesta.
Pöydän vuokraaja:
- Huolehtii oman pöytänsä siisteydestä.
- Kaikkien myynnissä olevien tuotteiden pitää mahtua myyntipaikalle. Turvallisuussyistä käytäville ei saa levittää tavaroita, käytäville
levitetyt tavarat poistamme myynnistä.
- Vastaa hintalappujen oikeinkirjoituksesta sekä selkeydestä. Jos hintalappu on epäselvä tai hintaa on muutettu sotkemalla, tuotetta
ei myydä.
- Tyhjentää pöydän ajoissa, viimeistään tuntia ennen sulkemista. Jos pöytää ei ole tyhjennetty ajoissa, perimme pöydän
tyhjentämisestä 10€ ja tavaroiden säilytyksestä 5€/päivä.
- Uusien tavaroiden myyjät vastaavat itse veroistaan ja ovat tarvittaessa velvollisia esittämään Y-tunnuksensa.
- HUOM! Useamman viikon pöydän vuokranneet hoitavat vuokran maksun viikko kerrallaan. Jos vuokria ei makseta ajallaan, on
kirpputorilla oikeus tyhjentää pöytä tai periä vuokra tilittämättömästä myynnistä. Myyntitavaroita säilytetään tyhjennyksen jälkeen
viikko, minkä jälkeen ne toimitetaan kaatopaikalle ja lasku kaatopaikkamaksusta ja maksamattomista vuokrista lähetetään pöydän
vuokraajalle.
- Pöytää tyhjennettäessä on huolehdittava, ettei tavaroiden joukossa ole muiden myyjien omaisuutta. Mikäli kuitenkin näin käy,
luetaan se myymälävarkaudeksi.
- Hintalaputtomat tai eksyneet tuotteet siirretään hintalaputtomien tuotteiden hyllyyn löytöpäivän mukaiseen lokerikkoon. Tuotteita
säilytetään yksi viikko.
Varotoimenpiteet:
- Pienet arvokkaat tavarat on hyvä laittaa niille tarkoitettuun lukolliseen vitriiniin. Kysy hintavaihtoehtoja kassalta. Tavaroille on
vuokrattavana hälyttimiä.
- Laittakaa lapsille vaaraksi olevat tavarat heiltä ulottumattomiin, mm. terävät esineet, kemikaalit sekä aikuisviihde.
- Tavaran epäkuntoisuudesta (reikä vaatteessa, toimivuus yms.) on mainittava hintalapussa
- Piraattituotteet, elintarvikkeet, lääkkeet ja luontaistuotteet myyntituotteina ovat kiellettyjä.
VIIRIN KIRPPIS TOIVOTTAA HYVÄÄ MYYNTIVIIKKOA!

