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Kuhmon Työvire ry

Piilolantie 47
88900 Kuhmo

SOPIMUS: VESITORNIN KIRPPIS
AUKIOLOAJAT:
HINNASTO

ma – pe klo 9.00 -18.00

Hylly 180 cm x 50 cm

19 €/vko

lauantaisin 9.00 – 13.00
70 €/4 vko

Hinnat sisältävät viisi arkkia hintalappuja.
Lisäarkki hintalappuja 0,10 €

Tekstiilipistoolin käyttö

1,50 €/kerta (pistoolin saa kotiin hinnoittelua varten)

Yksittäisten tuotteiden hinnoittelu on ilmaista paikan päällä.
Lattiapaikka 200 cm x 300 cm
19 €/vko
70€/4vko
Pöytäpaikka 7€/pv
Hinnoittelupalvelu 5 €
Hinnoittelupalveluun kuuluu hintalappujen kiinnittäminen tuotteisiin ja tuotteiden esillepano.
Hyllypalvelu 2 €/vko
Hyllypalveluun kuuluu vuokratun alueen järjestely kerran päivässä.
Kuljetuspalvelu
10 € -taajama 15 € max 20 km
yli 20 km sopimuksen mukaan.
Kuljetuspalvelu on tarkoitettu lahjoitus- ja myyntiin tulevalle, sekä kirppikseltä ostetulle
tavaralle

Tiedustelut / Pöytävaraukset

045 690 8249

www.kuhmontyovire.fi

Myyntipaikka
•

Paikka vuokrataan yhdeksi (6 vrk) tai useammaksi viikoksi tai kuukaudeksi (4 vko) kerrallaan.
Myyntiprovisiota ei peritä.

• Myyntipaikan vuokra on maksettava viimeistään aloituspäivänä.
Allekirjoittamalla sopimuksen sitoutuu noudattamaan Vesitornin Kirppiksen
ohjeita ja sääntöjä.
•
•
•
•

Ei saa myydä piraattituotteita, alkoholia, lääkkeitä, tupakkaa, teräaseita, palavia nesteitä tai muita
vahingollisia ja käyttäjälle vaarallisia tuotteita.
Laajamittainen uusien tuotteiden myynti on kielletty.
Kaikkien tavaroiden on mahduttava vuokraamaasi tilaan – käytäviä ja lattiapintaa ei saa käyttää
myytävien tavaroiden sijoitteluun paloturvallisuuden ja siivouksen helpottamisen takia.
Myyntipaikkaan saa tuoda lisää tuotteita vuokra-aikana, mutta siellä jo olevien tuotteiden viennistä on
sovittava henkilökunnan kanssa.

• Myyntipaikka tulee tyhjentää tuotteista vuokra-ajan päättymispäivänä, tuntia
ennen sulkemisaikaa.
•
•

Mikäli myyntipaikka on tyhjentämättä edellä mainitulla tavalla, eikä siitä ole muuta sovittu, Vesitornin
Kirppis perii paikan tyhjennysmaksun 10 €. Tuotteiden säilytyksestä veloitetaan maksua 5 €/pv.
Vuokra-ajan päätyttyä tuotteitasi säilytetään yksi viikko, minkä jälkeen ne siirtyvät Vesitornin
Kirppiksen omistukseen.
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•

Myyntipaikan peruuttaminen tehtävä 3 päivää ennen vuokrajakson alkua, muussa tapauksessa
Vesitornin Kirppis perii vuokran kokonaisuudessaan.

Tuotteiden myynti
•
•

•

Myyntipaikan saa tulla täyttämään lauantaina kello 13.00-14.00 takaoven kautta.
Tuotteissa on oltava hintalappu, jossa selkeät merkinnät
o myyntipaikan numero
o tuotteen nimi
o hinta euroina
o lapun taakse voi laittaa päivämäärän ja nimikirjaimet
Kirpputorilla saa käyttää vain Vesitornin kirppiksen logolla varustettuja hintalappuja.
Hintoja muutettaessa myyjä itse vaihtaa hintalapun uuteen. Jos muuttaa hinnan jo olevaan
hintalappuun, myyjä ottaa itse tietoisesti riskin ja vastuun mahdollisiin väärinkäytöksiin hintojen osalta.
Vesitornin Kirppis ei korvaa kadonneita / varastettuja ja rikkoutuneita tuotteita, eikä palo- tai
vesivahinkoja. Eikä myöskään kolmannen osapuolen aiheuttamia vahinkoja.
Kirpputorilta saa hälyttimiä, 5 kpl/ Vuokrausaika.
Tilitys tehdään ainoastaan vuokra-ajan päätyttyä, pöydän tyhjentämisen jälkeen asiakkaan
pankkitilille. Tilityksiä koskevia tiedusteluja voi hoitaa vain paikanvaraaja itse.
Vesitornin kirppis ei myy hintalaputtomia tuotteita, vaan ne kerätään hinnattomien tuotteiden hyllyyn,
jossa niitä säilytetään viikko, jonka jälkeen Vesitornin Kirppis katsoo ne lahjoitetuksi. Tarkista aika ajoin
onko omia tuotteitasi hyllyssä.
Vesitornin Kirppis pidättää oikeuden sääntöjen muutoksiin.

•

Myyntiaika ______/______/ 20_____ - ______/______/20_____

•

Myyntipaikan nro ________________

•
•
•
•
•
•

Tuotteiden valokuvauslupa ja käyttäminen yhdistyksen facebook- ja www sivuilla.

Kyllä

Ei

Olen lukenut ja hyväksyn Vesitornin Kirppiksen sopimusehdot.
20
Allekirjoitus

Nimenselvennys

