
Pöydän varaaminen, tyhjentäminen ja tilitykset 
Pöydän voi varata paikan päällä tai netissä (www.silinteri.fi). Ensimmäisen viikon vuokra maksetaan 
varauksen yhteydessä. Meiltä saa tunnukset Kirppari-Kalle -sivustoon, jossa voi täyttää hintalappuja 
valmiiksi koneella ja tulostuttaa kirpputorilla.  

Pöytävuokran alkaessa, tuotteet voi tuoda myyntijaksoa edeltävänä iltana klo 19.05–19.35 
(aloituspäivän ollessa maanantai, on tavarantuonti lauantaina klo 16.05–16.35).  HUOM! Nämä ilta-
ajat ovat ainoastaan pöytävuokran aloittaville. Pöytä tulee tyhjentää vuokra-ajan loputtua klo 18.00 
mennessä (lauantaina klo 15.00 mennessä). 

 Pöytävuokra ei jatku automaattisesti.  

Varausta voi jatkaa, jos pöytä on vielä vapaana. Jos pöytää ei ole tyhjennetty, kun seuraava asiakas tuo 
tavaroita, tyhjennämme itse pöydän ja perimme 10€, joka vähennetään myynneistä. Kun tyhjennät 
pöytää, ole tarkka, ettei vieraita tuotteita joudu mukaan.  

Näytäthän lähtevät tuotteet aina kassalla.  

Käteisilityksen voi tehdä arkisin ennen klo 18.30. HUOM! Lauantaisin emme tee ruuhkan takia 
tilityksiä, vaikka pöydän vuokra-aika päättyisi silloin. Tilityksen yhteydessä pyydetään 
henkilöllisyystodistus. Tilitys tulee tehdä viimeistään kaksi kuukautta pöytävuokran päättymisen 
jälkeen. Tilityksen voi pyytää myös suoraan pankkitilille. Tilisiirtoja tehdään kolmesti viikossa. 

Pöytäpaikan peruminen tulee tehdä viimeistään kolme päivää ennen aloitusta, jotta saa rahat 
takaisin. 

Tärkeä tietää 
Meillä ei saa myydä elintarvikkeita, vaarallisia aineita, teräaseita (sallittuja vain vitriinissä tai 
hälytinboksissa), aikuisviihdettä, alkoholijuomia, tupakkaa, piraattituotteita tai mitään laitonta. 
Kirpputorilla on oikeus hävittää kielletyt tuotteet. Myynnissä olevat tuotteet eivät saa ulottua 
käytävälle asti. Jos myyntipaikassa on liikaa tavaraa niin, että tuotteet leviävät naapurin pöydälle, 
kirpputorilla on oikeus siistiä pöytää 5€ maksulla. Muistutamme, että siistit pöydät, joissa ei ole liikaa 
tavaraa, vetävät asiakkaita parhaiten puoleensa. Kirpputorilla on löytöpiste, johon kerätään 
hintalaputtomat tuotteet sekä tuotteet, jotka ovat jääneet kirpputorille vuokra-ajan jälkeen. Löytöpiste 
tyhjennetään noin kahden viikon välein.  

Hintalaput ja hälyttimet 
Annamme pöydän varauksen yhteydessä kaksi arkkia hintalapputarroja ilmaiseksi (33 tarraa/arkki). 
Tämän jälkeen veloitamme hintalappuarkista 0,20€ jos se on täytetty Kirppari-Kallessa tai 0,50€ jos se 
täytetään kynällä. Hintalappuja ei saa monistaa tai tehdä itse. Hintalappuun on merkittävä selkeästi 
hinta ja tuotteen kuvaus (esim. punainen t-paita). Mikäli tuotteessa on vika, mainitse siitä. Tarkista 
sähkölaitteiden toimivuus ennen myyntiin tuontia.  

Jos haluat muuttaa hintaa jälkeenpäin, laita tilalle uusi hintalappu, koska kassa ei hyväksy 
tuotteita, joissa on sutattu vanha hinta ja kirjoitettu uusi tilalle (tämä ehkäisee huijaamista). Mitä 
halvempi hinta, sitä todennäköisemmin tuote ostetaan.  

Varmista,  että hintalappu on kiinnitetty kunnolla. Kassalta voi ostaa hälyttimiä. Hälyttimet 
hankaloittavat näpistelyä, mutta eivät välttämättä estä sitä. 

Vastuu 
Asiakas on vastuussa oman pöytänsä järjestyksestä ja tuotteista. Kirpputori ei vastaa tuotteiden 
vahingoittumisesta tai katoamisesta. Meillä on tallentava videovalvonta ja kassalta voi ostaa 
varashälyttimiä. Tuotteilla ei ole vaihto- eikä palautusoikeutta (ellei kassalla ostohetkellä toisin 
mainita). Emme vastaa tulipalosta, vesivahingosta, varkaudesta tai ilkivallasta aiheutuvasta vahingosta. 



 
 


