Kirppis Kultapensas
2125713-9
Topeeka 36/ Sanssinkuja 1
61800 Kauhajoki
044-9700461
kultapensas@gmail.com
www.kirppiskultapensas.com
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1.Myyntipaikkojen hinnasto 1.2.2022 alkaen:
• 18,00€/ 6pv (1vko) sis. 1 hintalappuarkki
• 48,00€/24pv (4vko) sis. 2 hintalappuarkkia
• 50% myyntiprovisio (sis.hinnoittelun), 50% myyjälle
Myyntiaika sopimuksen mukaan. 4-20 viikkoa.
Provisiomyyntipaikan varaus vain suoraan kirppikseltä,
rajoitettu määrä!!
•

Jatkuva varaus tarkoittaa, että paikka on varattu myyjälle toistaiseksi ja
myyjä on velvollinen ilmoittamaan lopettamispäivän 7vrk ennen
vuokrakauden lopettamista.

Sisältää: Myyntipaikan, henkarit, mainittu määrä hintalappuarkkeja> lisäarkit
maksullisia, myyntipaikan siistimisen.
Myyntipaikka maksetaan joko nettivarauksen yhteydessä verkkomaksuna tai
kassalle. Maksu ensisijaisesti ennen myynnin aloittamista. Jatkaessa myyntipaikkaa
pidempään voidaan vuokra myös pidättää myynnistä ennen tilitystä.
(Yleinen hinnasto. Tarjoukset ovat mahdollisia ajoittain.)

2. Myyntipaikan varauksen pystyy tehdä kirppiksellä kassalla tai itsenäisesti
www.kirppiskultapensas.com . Rekisteröidy > Kirjaudu sisään.
Asiakkaalle luodaan tunnukset Kirppari Kalle- järjestelmään, jossa pystyt myös
hinnoittelemaan tuotteet näppärästi sekä seuraamaan reaaliaikaisesti tuotteiden
myyntiä.
Tämä ei ole kuitenkaan pakollista. Hintalaput pystyy kirjoittamaan myös kynällä
halutessaan.

Hintalappuarkit tulostetaan AINA kirppiksellä!!! Nouto kassalta.
Lisähintalappuarkit maksavat 1,00€/kpl. Arkki sisältää 30kpl tarroja.
3. Käytössä ovat viivakoodilliset tarrahintalaput. Muita hintalappuja ei

hyväksytä!
4. Myytävien tuotteiden tulee olla puhtaita ja ehjiä! Mikäli tämä kriteeri ei täyty on
henkilökunnalla oikeus ilmoittaa asiasta myyjälle ja pyytää poistamaan/
puhdistamaan tuotteet ennen myyntiä.
5. Kaikkien myytävien tuotteiden tulee olla laillisia. Myyjä on itse vastuussa
myymänsä tuotteen laillisuudesta. Mikäli henkilökunta huomaa laittomia tai
epäasiallisia tuotteita myynnissä on henkilökunnalla oikeus poistaa tuotteet
myynnistä.

6. Myynnissä olevat tuotteet ovat asiakkaan omalla vastuulla. Kirppis Kultapensas
eikä sen henkilökunta ole vastuussa rikkoutuneista tai hävinneistä tuotteista, eikä
ole korvaus velvollinen mahdollisen tulipalon tai vesivahingon vuoksi vioittuneista
tai tuhoutuneista tuotteista.
7. Myyntipaikka tulee tyhjentää viimeisen myyntipäivän loppuun mennessä, ennen
liikkeen sulkemista.
8. Tilitykset tehdään ensisijaisesti pankkitilille! Huolehdithan tilinumeron ajoissa
asiakastietoihin. Tilitykset tehdään vuokrakauden päätyttyä viikon sisällä kauden
päättymisestä.
9. Ilman hintalappua löydetyt tuotteet laitetaan esille 30 päiväksi, jolloin myyjällä on
mahdollisuus löytää oma kadonnut tavaransa/vaatteensa. Tämän säilytyksen
jälkeen tavarat siirtyvät Kirppis Kultapensaan omaisuudeksi, mikäli niitä ei ole
tunnistettu.
10. Vuokrakauden päättymisen jälkeen löydetyt tuotteet yritetään ensisijaisesti
palauttaa omistajalleen. Löydetystä tavarasta/vaatteesta ilmoitetaan myyjälle ja
myyjällä on 14vrk aikaa noutaa ilmoitettu tavara/vaate. Tämän jälkeen omistus
siirtyy Kirppis Kultapensaalle.
11. Mikäli myyjä on lopettanut myynnin ja hänen tuotteensa myydään, kertyy myynti
jälkimyynniksi myyjälle. Myyjän lopettaessa yli 7vrk sitten ja hänen omistamansa
tuote myydään kertyy inaktiivinen myynti Kirppis Kultapensaan omaisuudeksi.
12. Käytämme asiakkaidemme yhteystietoja ainoastaan yhteydenpitoon
asiakkaidemme kanssa.

Vuokraamalla myyntipaikan sitoudut noudattamaan
vuokrasopimuksen ehtoja!

