Yleissäännöt ja ohjeistukset

Kirppis
1. Myyn paikan varaus, maksu ja li äminen

§ Myyn paikan voi varata ensisijaises sähköpos tse (kirppis@leibai.ﬁ), paikan päällä tai puhelimitse (040 220 9218).
Jos myyn paikkoja ei ole varaushetkellä vapaana, laitamme sinut jonotuslistalle ja ilmoitamme paikan vapautumisesta he kun mahdollista.
§ Myyn viikko on aina 6 aukiolopäivää. Vuokran hintaan sisältyy myyn paikka ja lainahenkar t (kolme hyllyä ja henkaritanko).
§ Myyn paikan voi tulla täy ämään vuokra‐ajan alkamispäivänä he kirppiksen ensimmäisestä aukiolotunnista alkaen
eli arkisin klo 9 ja lauantaina klo 10.
§ Vuokra‐aikaa voi halutessaan jatkaa, edelly äen, e ä tästä on ilmoite u kirppiksen henkilökunnalle viimeistään kaksi (2) vuorokau a
ennen vuokrasopimuksen pää ymistä eikä paikkaa olla ehdi y varaamaan uudelle myyjälle.
§ Vuokra maksetaan varatusta ajasta ennen myynnin aloi amista. Jos vuokra‐aikaa jatketaan vuokrakauden aikana, voidaan seuraavat
vuokrat vähentää edellisten viikkojen myynnistä, jos myyn ä on ollut rii äväs ka amaan vuokramaksu.
§ Ennen myynnin aloi amista allekirjoitetaan vuokrasopimus, jonka yhteydessä asiakas sitoutuu nouda amaan kirpputorimme sääntöjä.
Tullessasi täy ämään pöytää ilmoi audu ensin kassalla.
§ Tilitykset tehdään vasta, kun vuokrat on makse u. Tilitykset hoidetaan mielellään vasta vuokrakauden pää eeksi, mu a väli lityksiä voidaan
pidemmän vuokrakauden aikana maksaa korkeintaan kerran yhtä vuokraviikkoa kohden. Loppu litys maksetaan lanteen mukaan joko käteisellä
tai siirtämällä rahat lille viim. seuraavana arkipäivänä. Huomioithan viiveen eri pankkien välillä.

2. Myytävät tuo eet
§ Tuo myyn in vain ehjiä, puhtaita ja toimintakuntoisia tuo eita. Hintalappuun on ehdo omas tehtävä merkintä,
jos tuote on jollain tavalla viallinen tai puu eellinen.
§ Elintarvikkeita, käyte yä kosme ikkaa, aikuisviihde ä ja lai omia tuo eita kuten piraa tuo eita ei saa tuoda myyn in.
Henkilökunnalla on oikeus poistaa myyn paikalta myytäväksi kelpaama omat tai lai omaksi katsomansa tuo eet.
§ Tarkkailemme loja parhaamme mukaan ( loissa kameravalvonta), mu a myytävät tuo eet ovat myyjän omalla vastuulla.
Me emme korvaa vaurioituneita, varaste uja tai rikkoutuneita tuo eita. Emme myöskään korvaa palo‐ tai vesivahinkoja.
§ Kirpputorin myyn pöydät on tarkoite u yksityiskäy öön pääasiassa käytetyn tavaran kierrä ämiseen.
Sallimme kuitenkin esimerkiksi käsitöiden myymisen käytetyn tavaran ohella.
§ Tuo eilla ei ole vaihto‐ tai palautusoikeu a.

3. Tuo eiden hinnoi elu
§ Kaikki tuo eet on hinnoiteltava hintalapuin, joissa tulee näkyä selkeäs myyn pöydän numero ympyröitynä, lyhyt kuvaus tuo eesta
(myös mahdollinen koko) ja tuo een hinta. Mikäli myyn paikan numero tai hinta on epäselväs kirjoite u, emme voi myydä tuote a kassalla.
§ Jos myytävässä tuo eessa on kaksi osaa, on tästä tehtävä selkeä merkintä hintalappuun. (Esimerkiksi: housut ja paita yht. 6,00 €).
Varminta on kiinni ää hintalappu molempiin osiin, jos ne sa uvat eksymään toisistaan.
§ Hinnoi elussa voi käy ää omia hintalappuja, mu a teipit ja tarrat irtoilevat helpos tuo eista, joten suosi elemme hintalapuiksi
ohuesta kartongista leika uja (vähintään 3 x 6 cm kokoisia) lappuja, jotka kiinnitetään tuo eisiin esimerkiksi teks ilipyssyllä, narulla tai
hakaneulalla (teks ilipyssyä tai neuloja käyte äessä kanna aa varoa, e ei kangas rikkoudu). Varauksen yhteydessä asiakas saa sähköpos tse
tuloste avan hintalappuarkin veloitukse a. Kirppikseltä on oste avissa valmiiksi tuloste uja hintalappuarkkeja hintaan 0,50 €/arkki.
§ Jos haluat alentaa tuo een hintaa, luo tuo eelle aina uusi hintalappu. Yliviivatut ja korjatut hinnat eivät kelpaa kassalla.
§ Myyjän on mahdollista lai aa pöytään alelapun; ‐30% tai ‐50%. Kysy tästä lisää kassalta.

5. Myyn paikasta huoleh minen
§ Asiakkaan on huolehdi ava oman myyn paikkansa järjestämisestä ja puhtaanapidosta itse. Jos myytävää tavaraa on paljon, kanna aa
myyn paikkaa täytellä vähitellen sen sijaan e ä sen ahtaisi kerralla täyteen. Siis ja väljäs täyte y myyn pöytä myy parhaiten.
Jos aikasi ei riitä pöydän järjestyksestä huoleh miseen, voit ostaa meiltä siivouspalvelun hintaan 5,00 euroa / vko.
§ Myytävät tuo eet on mahdu ava myyn paikan sisälle ja päälle. Käytävät on pide ävä vapaina tavaroista. Myyn pöytään voi tuoda
mukanaan erilaisia koreja, korokkeita tai muita somistusta helpo avia pienkalusteita, kunhan ne mahtuvat myyn pöydän sisäpuolelle.
Myyn pöytään ei saa ruuvata koukkuja, nauloja tai muuta vastaavaa.
§ Tarkistathan aika ajoin, e ä hintalaput ovat tuo eissa paikoillaan. Samalla kanna aa myös kierrellä muita myyn pöy ä, jos niistä sa uisi
löytymään omia tuo eitasi. Samoin, jos omaan myyn pöytääsi on eksynyt jonkun muun myyn pöydän tuo eita, pyrithän ystävällises viemään
ne takaisin oikeille paikoilleen. Hintalapu omia tuo eita säilytämme kahden viikon ajan, jonka jälkeen ne siirtyy LeiBain kirppiksen omistukseen.

6. Vuokra‐ajan pää yminen
§ Ilmoita kirppiksen henkilökunnalle viimeistään kaksi päivää ennen vuokrasopimuksen pää ymistä, jos haluat jatkaa myyn pöydän vuokra‐aikaa.
Jos ilmoitusta ei anneta, vuokrasopimus loppuu automaa ses sovi una päivänä. Jos myyn pöytää ei ole tyhjenne y vuokra‐ajan
pääty yä, perimme paikan tyhjäämisestä 10,00 euroa. Säilytämme myyn paikasta tyhjä yjä tavaroita kahden viikon ajan, jonka jälkeen
tavarat siirtyvät LeiBain kirppiksen omistukseen.
§ Viimeisenä myyn päivänä paikka tulee olla tyhjä ja siis y puolitun a ennen sulkemisaikaa eli arkisin klo 16.30 ja lauantaina klo 14.30 mennessä.
Muista ilmoi aa kassalle myyn paikan tyhjentämisestä! Kirppikseltä on mahdollista ostaa myyn paikan tyhjäyspalvelu (5,00 euroa), jota
käyte äessä kirpputorille on hyvissä ajoin toimite ava omat pussit ja laa kot, joihin tavarat tyhjätään.
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