Vinkit myyjälle

•

Vältä ylihinnoittelua; hinnoittele selkeästi ja realistisesti.

•

Siisti ja monipuolinen pöytä sekä pestyt ja silitetyt vaatteet ja kunnossa olevat
tavarat myyvät parhaiten, pidä siis myyntipaikkasi siistinä ja järjestyksessä.

•

Ilmoita viallisesta tuotteesta.

•

Älä täytä paikkaa kerralla liian täyteen, parempi tuoda pikkuhiljaa lisää tavaraa.

•

Tarkista että hintalaput ovat kaikissa tavaroissa paikoillaan, laputtomia tavaroita emme voi myydä.

•

Jos huomaat, että tavaroita on kateissa tarkista muut myyntipaikat ja löytötavaroiden paikka.

•

Vähän ennen myyntijaksosi päättymistä voit alentaa hintoja; merkitse uudet hinnat selkeästi Viimeiset
myyntipäivät, alennetut hinnat

Myyjän säännöt ja ohjeet
Parhaimman myyntituoton saat siististä ja hyvin hoidetusta myyntipaikasta. Käy täydentämässä
myyntipaikkaasi usein ja tarkista käydessäsi, että hintalaput ovat tallella.

Henkilökuntamme on apunasi ja toivotamme oikein mukavaa ja tuottoisaa myyntiaikaa!
Kaikkien tavaroiden on mahduttava osaston tiloihin; käytävillä mahduttava kulkemaan. Vie tuomasi laatikot ja
ylimääräiset hintalaput pois myyntiosastolta. Tavara, joka ei ole myynnissä, ei kuulu myyntiosastolle.

Vuokra-ajan päättyessä on tarkastettava, ettei omien tavaroiden joukossa ole muiden tavaroita. Jos viet
mukanasi muille kuuluvia tavaroita, se rinnastetaan myymälävarkauteen, josta ilmoitamme aina poliisille. Näytä
tavarasi henkilökunnalle ennen poisvientiä. Tarkasta lähtiessäsi myös löytötavaroiden ja muut osastot.
Säilytämme laputtomia tuotteita kaksi viikkoa.

•

Myyntipaikkaa varatessasi kirjaamme henkilötunnuksesi ja yrityksiltä y-tunnuksen.

•

Asiakas sitoutuu noudattamaan kirpputorikaupan sääntöjä.

•

Myyntipaikan vuokra peritään tavaroita tuodessa.

•

Asiakas saa maksetusta myyntipaikasta kuitin, joka on säilytettävä tilitystä varten.

•

Viikkovuokra käsittää 7 kirpputorin aukiolopäivää.

•

Tilityksen saa kuittia vastaan ja vain sopimuksen allekirjoittanut henkilö.

•

Tilitykset maksetaan myyntijakson lopussa arkisin, tilityksiä ei makseta viikonloppuisin tai kesken
myyntikauden. Välitilitykset vain useita jaksoja vuokranneille kerran viikossa jakson päätyttyä arkisin.

•

Asiakas tarkistaa tilityksen välittömästi paikan päällä. Emme huomioi jälkikäteen ilmoitettuja virheitä
tilityksissä.

•

Käytä hinnoittelussa tasarahoja (ei viisisenttisiä). Jos muutat hintoja tee aina uusi hintalappu, emme
myy tuotteita korjatuilla hinnoilla.

•

Asiakas saa myydä käytettyä ja uutta tavaraa Suomen lakien mukaan. Uuden tavaran arvonlisäveron
osuudesta asiakas vastaa itse.

•

Kirpputorilla EI SAA MYYDÄ ALKOHOLIA, TUPAKKATUOTTEITA, ELINTARVIKKEITA, KOPIOVIDEOITA ja ÄÄNITTEITÄ, TERÄASEITA, ASEITA, PALAVIA NESTEITÄ tai VAHINGOLLISIA TUOTTEITA.

•

Myyntipaikan on oltava tyhjä ja siivottuna sovittuna ajankohtana lopetettaessa. Myyntipaikan
ylittävistä päivistä perimme 8€/ pvä, myyntipaikan tyhjennys ja siivous maksaa 15€ ja
säilytämme jätettyjä tavaroita kaksi viikkoa.

•

Jos et myyntijakson päätyttyä halua viedä myymättä jääneitä tavaroita pois voit luovuttaa ne meille,
otamme vastaan irtaimistoa.

•

Tuotteilla ei ole vaihto- eikä palautusoikeutta!

•

Varkauksien valvonnan takia älä vie tavaroita pois kesken myyntiajan, jos kuitenkin on välttämätöntä
tehdä niin muista ilmoittaa siitä henkilökunnalle ja näyttää mitä viet pois.

HUOM! Tiloissamme on kameravalvonta. Asiakkaalla myös mahdollista ostaa erillisiä hälytinlaitteita.

TAVARAT OVAT MYYNNISSÄ ASIAKKAAN VASTUULLA!

Tmi Lucky day ei korvaa kadonneita tai varastettuja tavaroita, eikä palo- tai vesivahinkoja.
•

Emme vastaa myyntipöydissä ja -paikoissa rikkoutuneista tai varastetuista tavaroista.

•

Älä tuo myyntiin viallisia tuotteita. Jos tuotteessa on jokin vika, ilmoita siitä ehdottomasti hintalapussa.
Tuo myyntiin vain CE-hyväksyttyjä ja sähköturvallisia laitteita.

Hyvään yhteishenkeen kuuluu pitää silmällä myös toisten tavaroita, näin vähennämme ja estämme
varkauksia ja ilkivaltaa huomattavasti. Varkaan kiinnijäämisestä maksamme PALKKION!

Jos näet jotakin epäilyttävää ovathan yhteyttä henkilökuntaan.

LOPETUS

Ilmoita kassalle kun alat tyhjätä pöytääsi.

•

Pöytäsi pitää olla tyhjä tuntia ennen sulkemista (eli arkena ma-pe klo 17.30 ja la-su klo 15.00
mennessä). Rahat voit nostaa seuravana päivänä. EI TILITYKSIÄ VIIKONLOPPUNA.

•

Tyhjennyspäivänä ei ole järkevää ottaa tiliä koska asiakkailla voi olla tuotteita korissa ja rahat niistä
jää saamatta

•

Viimeisen puolen tunnin aikana ei tilityksiä.

•

Älä poista hintalappuja ennen kassaa, niillä todistat tuotteet omiksi

•

Välitilitykset (useita jaksoja vuokranneille) maksetaan kerran jaksossa, sen lopussa, arkisin.

