Avoinna

Ma-pe 10.00-19.00, La 10.00-16.00, Su 11.00-16.00
Yrittäjäntie 9, 01800 Klaukkala, puh. 09-290 3830
www.viirinkirppis.fi

Olet varannut pöydän:
No:__________

Ajalle:____________-______________

Hinta: ___________/ 7vrk +5%provisio kokonaismyynnistä
Tavaroiden tuonti: __________ klo 18.30 / 15.30 tai __________ klo __________ jälkeen
Vuokra-aika päättyy: ___________ klo 18.00 / 15.00 mennessä.

Peruutukset viimeistään 2vrk (48h) ennen varauksen alkua.
Peruuttamattomasta ajasta perimme 20e.

Paikkavaihtoehdot (hinta koskee 7 myyntipäivää) +5% provisio kokonaismyynnistä:
-

Pöydät 1-96 (pöytä, rekki + henkarit) lev. 2m
Pöydät 97-158 (pöytä, rekki + henkarit) lev 2m
Pöydät 160-210 (pöytä, rekki + henkarit) lev. 2m
Rekkipaikat 351-365 (rekki + henkarit) lev 1m
minihylly 303-309 (päätyhyllykkö) lev 60cm
vitriinipaikka, puolikas hylly
levykansio kassalla
pyöräpaikka
huonekaluneliö huonekaluhallista 1m2
päähallin lattianeliö 1m2

39.90€
35,30,20,10,5-7,5€
3,5,-/kpl
6,50 €
20,-

Viirin kirppiksellä on oikeus vaihtaa tuotteiden myyntipaikkaa tarpeen mukaan,
esim lattiapaikat, taulut yms.

Sopimusehdot ja varausohjeet
Varaa paikkasi
-Netissä kirjautumalla Kirpparikalleen www.kirpparikalle.net. Kirjaudu omilla tunnuksillasi. Jos sinulla ei ole
tunnuksia, voit rekisteröityä uutena asiakkaana. Jos sinulla on tunnukset, älä tee uusia tunnuksia, se sotkee
järjestelmää. Jos et muista salasanaa tai käyttäjätunnustasi, käytä ”Unohditko salasanasi?”-toimintoa, tai
soita Viirin kirppiksen kassalle. Netissä varattu paikka tulee maksaa heti. Maksamaton paikka pysyy
varattuna jonkin aikaa, mutta poistuu viimeistään kahdessa päivässä.
-Soittamalla kirppiksen kassalle 09-290 3830
-Täyttämällä varauspyyntölomakkeen osoitteessa www.viirinkirppis.fi

Vuokra-aika alkaa ensimmäisen varauspäivän aamuna. Voit kuitenkin halutessasi tuoda tavarat jo edellisenä
iltana puoli tuntia ennen sulkemisaikaa, eli arkisin 18.30 ja viikonloppuisin 15.30. Vuokra maksetaan aina
viimeistään vuokra-ajan alkaessa. Vuokra maksetaan aina viimeistään vuokra-ajan alkaessa.
Jos varaat useamman viikon, hoida vuokra aina viimeistään ennen seuraavaa alkavaa viikkoa. Jos vuokria ei
makseta ajallaan, on kirpputorilla oikeus tyhjentää pöytä tai periä vuokra tilittämättömästä myynnistä.
Myyntitavaroita säilytetään tyhjennyksen jälkeen viikko, minkä jälkeen ne joko katsotaan lahjoitetuksi
kirpputorille tai toimitetaan kierrätykseen. Maksamattomista vuokrista ja kierrätysmaksuista lähetetään
lasku pöydän vuokraajalle.
Peruutukset on tehtävä viimeistään 48h ennen vuokra-ajan alkamista. Peruuttamattomasta paikasta
peritään 20,-. Peruutukset tulee aina tehdä puhelimitse 09-290 3830.
Netissä näet Kirpparikallessa omilla tunnuksillasi kaikki varauksesi, maksusi ja myyntisi, sekä voit varata
uuden myyntipaikan milloin vain. Käyttäjätunnus ja salasana säilyvät samana varauksesta toiseen.

Vuokra-ajan päättyminen ja tilitykset
Kirppispöydän on oltava tyhjä varauksen päättymispäivänä tuntia ennen kirppiksen sulkemista, eli arkisin
18.00 ja viikonloppuisin 15.00. Varaa tyhjentämiselle tarpeeksi aikaa, ettet jää seuraavan myyjän tielle.
Huomioi pöytää tyhjentäessäsi, ettei tavaroiden joukossa ole muiden myyjien omaisuutta. Toisten
tavaroiden vieminen pois omien joukossa katsotaan myymälävarkaudeksi. Tyhjentämättä jääneen pöydän
tyhjentämisestä veloitamme 10,-. Tavaroiden säilyttämisestä perimme 5,-/päivä. Tarkista myös ainakin
viereiset pöydät ja eksyneiden tavaroiden ”Kenen-pöytä”. Tyhjennyksen jälkeen hae tilityksesi. Alle 100,tilitykset maksamme käteisellä tai tilille. Yli 100,- summat laitamme aina tilille. Yhdistysten, avustuspöytien
ym tilitykset menevät aina tilille. Tilille tilitykset maksetaan 1-5 pankkipäivän kuluttua tilityksestä. Tilityksen
voi ottaa myyntiajan aikana useamminkin. Tilittämättä jäävät mahdolliset varat säilyvät KirppariKallen
asiakastilillä vähintään vuoden viimeisen myyntitapahtuman jälkeen.

Hinnoittelu
Hinnoittele tuotteet ensisijaisesti KirppariKallen Tuotteiden hinnoittelu –toiminnolla, jolloin tuotteen
hinta ja kaikki kirjoittamasi tieto sisältyy viivakoodiin. Nouda valmiit hintalaput infopisteeltä tai tilaa valmiit
laput sähköpostiisi, mikäli sinulla on tulostusmahdollisuus. Kaikki KirppariKalleen tehdyt tarra-arkit ovat
ilmaisia.
Vaihtoehtoisesti voit hakea tyhjät viivakoodihintalaput kassalta. Kirjoita tuotekuvaus ja hinta selkeästi,
ilman tulkinnanvaraa. Täytä halutessasi seurantalistat, joista voit seurata myyntiäsi tuotekoodin avulla.
Varaukseesi kuuluu seitsemän tyhjää hintalappuarkkia. Lisäarkit maksavat 0,20€. Epäselvissä merkinnöissä
pidätämme oikeuden tulkita hinta parhaamme mukaan. Emme vastaa näppäilyvirheistä. Näppäilyvirheet
vältetään tekemällä hintalaput KirppariKallen Tuotteiden hinnoittelu –toiminnolla.
Mitkään muut hintalaput eivät ole sallittuja. Maksu myydyistä tuotteista menee omalle tilillesi vain
viivakoodien avulla. Älä koskaan korjaa valmiin hintalapun hintaa, vaan muuta tuotteen hinta kokonaan
uudella hintalapulla.
Kirjoita hintalappuun aina selkeä tuotekuvaus, jotta kassalla tiedämme, että hintalappu kuuluu kyseiseen
tuotteeseen. Tuo vain siistejä ja ehjiä tavaroita myyntiin. Kerro hintalapussa, jos tuote on viallinen.
Kiinnitä hintalaput huolellisesti niin, että lappujen vaihtomahdollisuus on minimoitu. Mieti kiinnitystä niin,
että hintalapun irrottaminen ei tuhoa tuotetta. Mikäli hintalapun viivakoodi on lukukelvoton ( esim itse
tulosttettujen lappujen huono tulostusjälki tai rullalle liimattu lappu) pidätämme oikeuden näppäillä tuote
asiakasnumerolle manuaalisesti, jolloin rahat tulevat tilille ja näkyvät tilitysraportissa väärällä tuotekoodilla,
mutta eivät aina KirppariKallen seurannassa.
Emme vastaa mahdollisista näppäilyvirheistä tuotteita lyödessä kassaan. Näppäilyvirheet vältetään, kun
tuotteet on hinnoiteltu oikeaoppisesti KirppariKallen kautta kassajärjestelmään asiakkaan toimesta.
Pidä huolta hintalapuistasi, etteivät ne joudu vääriin käsiin! Asiakas, jonka hintalappuja käytetään väärin,
katsotaan osasyylliseksi rikokseen, joka hintalapuilla mahdollisesti tehdään.

Myynti
Myyntiaikasi alkaa varausta edeltävänä iltana puoli tuntia ennen sulkemista. Tule ensin kassalle kertomaan
tulostasi. Maksa viimeistään tässä vaiheessa vähintään ensimmäinen viikko. Kun pöytä on tyhjä, voit täyttää
pöytäsi. Huolehdi pöytäsi siisteydestä koko myyntijakson ajan. Huomioi, että et täytä pöytää liian täyteen.
Tavaroiden on mahduttava hyllyille hyvin. Kaikki lattialle levinneet tavarat poistamme myynnistä. Voit
täydentää pöytääsi vuokra-ajan aikana milloin vain.
Tauluja ja valaisimia voit ripustaa niille varatuille paikoille voimassa olevan varauksen ajaksi max 3kpl
molempia. Elintarvikkeiden, eläinten ruokien, lääkkeiden ja luontaistuotteiden myyminen on kielletty.
Piraattituotteiden myynti aitona on kielletty. Uusien tavaroiden myyjät vastaavat itse veroistaan ja ovat
tarvittaessa velvollisia esittämään Y-tunnuksensa.

Tuotteiden suojaaminen
Suosittelemme suojaamaan arvokkaat tavarat varashälyttimillä. Voit vuokrata kassalta kovahälyttimet
0,20€, vaijerihälyttimet 0,30€, tarrahälyttimet 0,30€ sekä aktiivihälyttimet 1,-. Hälytin on aina asennettava
niin, että hintalappu jää hälyttimen väliin. Emme myy tuotteita, joissa hintalappu ei ole hälyttimessä
kiinni. Arvokkaille tavaroille voi vuokrata myös vitriinipaikan. Osta vain sen verran hälyttimiä, kuin pystyt
sillä kertaa käyttämään. Hälyttimiä ei voi viedä ulos kirppikseltä eikä palautettujen hälyttimien hintaa
korvata.
Tuo kaikki tuotteeseen liittyvä oheismateriaali, esim. avaimet, kaukosäätimet, johdot yms. kassalle
säilytykseen. Merkitse selvästi mihin asiakas-, paikka- ja tuotenumeron tuotteeseen tavarat kuuluvat.

Alennukset
Jos haluat tuotteesi alennukseen, voit ilmoittaa asiasta kassalle. Laitamme alennuksen asiakasnumerollesi
kassajärjestelmään ja annamme pöytääsi ale-lapun. Huomaa, että kaikki sinun asiakasnumerollasi olevat
tuotteet menevät tällöin alennukseen riippumatta siitä, millä paikalla (pöydät, vitriini, lattia, pyörä, taulut)
ne ovat myynnissä. Ota tällöin pois myynnistä ne tuotteet, joiden hintaa et halua alentaa. Jos haluat alentaa
vain joidenkin tuotteiden hintoja, hinnoittele kyseiset tuotteet kokonaan uusilla viivakoodihintalapuilla. Älä
koskaan korjaa tuotteen hintaa vanhaan hintalappuun. Emme myy tuotteita, joissa on sotkettu hintalappu.

Eksyneet ja hintalaputtomat tavarat
Emme vastaa tuotteiden varastamis-, rikkoutumis- tai hukkumishävikistä. Käytä hälyttimiä.
Emme vastaa tavaroiden tuhoutumisesta tulipalon, vesivahingon tai ilkivallan yhteydessä.
Kirpputorilla tavarat vaeltelevat helposti vääriin pöytiin ja muille myyntipaikoille esimerkiksi
huonekaluhalliin. Omia tavaroita kannattaa etsiskellä myös omatoimisesti, vaikka palautammekin koko ajan
löytyneitä tavaroita paikalleen. Tuotteet, joiden hintalappu on irronnut tai myyntiaika on umpeutunut,
säilytämme ”Kenen-pöydässä” vähintään viikon löytymispäivästä. Jos hintalapussa on väärä pöytänumero,
se helposti joutuu ”Kenen-pöytään” löydyttyään väärästä paikasta. Tavaroita kannattaa etsiskellä sieltä
myyntiajan aikana sekä viikoittain vielä esimerkiksi kuukauden ajan myyntiajan päättymisen jälkeen, sillä
tavarat voivat tulla kassalle oltuaan eksyksissä kauankin.

Me vastaamme lisäksi yleisestä myyntiympäristön siistimisestä, kassapalveluista ja tilityksistä sekä yleisestä
järjestyksestä. Asiakas itse vastaa oman myyntipaikkansa siisteydestä.

Viirin kirppis toivottaa hyviä myyntiviikkoja!

