KIRPPUTORI SILINTERI
MYYNTIPAIKAN VARAAMINEN






Myyntipaikan voi varata kassalla, puhelimitse tai netissä osoitteessa www.silinteri.fi/tampere
Varauksen tekemisen yhteydessä saa tunnukset Kirppari-Kalle -sivustoon. Huom! Jos unohdat
tunnuksesi tai salasanai, pyydäthän ne kassalta!
Ensimmäisen viikon vuokra maksetaan varauksen yhteydessä.
Ensikertalaiset saavat ensimmäisen myyntijakson hintaan 28€
Netissä varattaessa järjestelmä ei tunnista tätä alennusta, vaan veloittaa täyden hinnan. Pyydä
silloin kuuden euron hyvitys kassalla.

MITÄ KIRPPARI-KALLESSA VOI TEHDÄ?




Varata myyntipaikkoja
Täyttää hintalappuja (tulostus vain kassalla)
Seurata myyntiä

HINTALAPUT






Hintalaput tulostetaan arkkeina, joissa on 33 tarraa. Hinta on 0,50€/arkki
Hintalapuissa on viivakoodi juoksevalla numerolla, joten hintalappuja ei saa monistaa tai tehdä
itse
Täytä hintalappuihin selkeästi tuotteen kuvaus ja hinta (esim. punainen t-paita)
Jos tuotteessa on vika, mainitse se (muista testata sähkölaitteet etukäteen)
Jos haluat muuttaa hintaa jälkeenpäin, täytä uusi hintalappu, koska kassa ei hyväksy tuotteita,
joissa on sutattu hinta

MYYNTIPAIKAN TÄYTTÄMINEN




Myyntipaikan voi täyttää ensimmäisenä päivänä klo 10 jälkeen tai edellisenä iltana klo
19:05-19:30 (Aloituksen ollessa maanantai, on tuonti lauantaina klo 16:05-16:30)
Tuotteiden tulee pysyä niille tarkoitettujen rajojen sisäpuolella
Muistathan, että siistit pöydät, joissa ei ole liikaa tavaraa, vetävät asiakkaita parhaiten
puoleensa

HÄLYTTIMET JA VALVONTA





Myymme kolmenlaisia hälyttimiä: tarrahälyttimiä (0,20€/kpl), kovahälyttimiä vaijerilla tai
nastalla (0,30€/kpl) ja hälytinlaatikoita (0,50€/kpl)
Hälyttimet tuovat turvaa, mutta eivät välttämättä kokonaan estä näpistystä
Meillä on hyvin kattava ja tallentava kameravalvonta, sekä toimivat hälytinportit
Jos tuote häviää, etkä löydä sitä muista myyntipaikoista tai löytöpisteestä, voit täyttää kassalla
katoamisilmoituksen. Pyrimme selvittämään tapaukset tallenteista.

TÄRKEÄ TIETÄÄ






Meillä ei saa myydä elintarvikkeita, teräaseita (paitsi vitriinissä tai hälytinlaatikossa),
aikuisviihdettä, piraattituotteita, vaarallisia aineita tai mitään laitonta. Kirpputorilla on oikeus
hävittää kielletyt tuotteet
Jos tuotteita on liikaa niin, että ne leviävät helposti naapurin puolelle, kirpputorilla on oikeus
siistiä pöytää ja veloittaa 5€ maksu
Meillä on löytöpiste, johon kerätään hintalaputtomat tuotteet sekä tuotteet, jotka ovat jääneet
kirpputorille vuokra-ajan jälkeen. Löytöpiste tyhjennetään noin kahden viikon välein.
Säilytämme asiakasvaroja kaksi kuukautta myyntipaikan päättymisen jälkeen. Jos tuote
ostetaan kolme päivää myyntijakson päättymisen jälkeen, se jää kirpputorin omaisuudeksi.

MYYNTIJAKSON PÄÄTTYMINEN







Myyntipaikka tulee tyhjentää viimeisenä päivänä klo 18 mennessä (lauantaina klo 15
mennessä)
Jos joudumme tyhjentämään myyntipaikan, veloitamme 10€
Kun tyhjennät pöytää, olethan tarkka, ettei mukaan joudu vahingossa muiden tuotteita
Näytäthän lähtevät tavarat AINA kassalla!
Tilityksen voi tehdä henkilöllisyystodistusta vastaan arkisin klo 18:30 mennessä (lauantaisin
emme tee käteistilityksiä)
Tilityksen voi pyytää myös pankkitilille (Maksetaan kolmesti viikossa)

VASTUU





Asiakas on vastuussa myyntipaikkansa järjestyksestä ja tuotteista
Kirpputori ei vastaa tuotteiden katoamisesta ja rikkoutumisesta
Tuotteilla ei ole vaihto- tai palautusoikeutta (paitsi yli 10e vialliset sähkölaitteet, joita ei ole
voinut testata kassalla, eikä hintalapussa ollut mainintaa viasta)
Emme vastaa tulipalosta, vesivahingosta, varkaudesta tai ilkivallasta aiheutuvasta vahingosta

