Perhekirppis Lanttila

AVOINNA

Riihitontuntie 4, Vantaa
p.044 776 0081
vantaa@lanttila.fi
www.lanttila.fi/vantaa
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Pöytävarausten soittoajat: ma–pe 10–16 ja la-su 10–13
Tuo myytävät tavarasi __________________________________ (arkena klo 17 jälkeen ja viikonloppuna klo 14 jälkeen)
Myyntipöytäsi numero on
Alkamispäivä:

____________________________

______________________________

Päättymispäivä: __________________________ klo 14.00 / 17.00 mennessä

www.kirppisvaraus.fi käyttäjätunnus: ___________________________________________ salasana: ______________________________________________
TAVAROIDEN
TUONTI / NOUTO

Tavaroiden tuonti on aina edellisen päivän viimeinen tunti.
Maanantai – perjantai klo 17.00–18.00 ja viikonloppuisin klo 14.00–15.00 välisenä aikana.
Esimerkkinä, jos viikon myyntiaika alkaa keskiviikkona on tavaroiden tuonti tiistaina klo
17.00 jälkeen ja nouto seuraavana tiistaina klo 17.00 mennessä. Myyntijakson aikana voi
tavaroita tuoda myyntiin lisää aukioloaikoina kellonajasta riippumatta.

VUOKRAHINNAT

Yläkerrassa 19,90 €/viikko +5 % myynnistä ja alakerrassa 34,90 €/viikko +5 % myynnistä.
Alakerrassa sijaitsevat pöydät 150, 151, 156 ja 157 on 39 €/viikko. Näissä pöydissä on
enemmän rekkitilaa ja niitä vuokrataan maksimissaan 5 viikkoa/varaus. Vuokra
maksetaan viimeistään myyntitilityksen yhteydessä. Välitilityksen yhteydessä suoritetaan
vuokrat ajan tasalle.

MYYNTITUOTTEET JA
MYYNNINSEURANTA

Voit rekisteröityä netissä osoitteessa kirppisvaraus.fi tai Lanttila luo tunnukset
sinulle paikan päällä myymälässä!
Kirjauduttuasi sisään, valitse Kirpputorit > Familycenter Vantaa. Ylävalikkossa näet
Omat tiedot -kohdan, jonka alasvetovalikosta löydät kohdan Tuotteiden hinnoittelu.
Luomalla uuden hinnoitteluarkin pääset syöttämään myytävät tuotteesi ja seuraamaan
myyntiäsi reaaliajassa. Vinkki; kannattaa nimetä tuotteet mahdollisimman hyvin,
niin näet tarkasti myydyt artikkelit.
HUOM! Uuden tavaran myynti vain Lanttilan suostumuksella. Kaikki myytävät tavarat
maksetaan kassalla. Tuotteilla ei ole palautus tai vaihto-oikeutta.
Lanttilassa EI SAA MYYDÄ: pornografiaa, alkoholi- ja tupakkatuotteita, elintarvikkeita,
piraattituotteita, palavia nesteitä, teräaseita, eikä muitakaan aseita!
Poisvietävät tuotteet on aina näytettävä ensin kassalla.
Lopetuspäivän aamuna myynti ”nollautuu” ja se näkyy maksettuna. Tämä tarkoittaa sitä,
että tilitys on tehty valmiiksi ja se odottaa sinua Lanttilassa. Lisäämme mukaan viimeisen
päivän myynnin tavaroita pois noudettaessa. Varaudu todistamaan henkilöllisyytesi
tilityksen yhteydessä.

MYYNTIPÖYTÄ

Myytävät tuotteet ovat myyjän vastuulla ja myyjä vastaa paikan siisteydestä. Tarkasta,
ettei edelliseltä asiakkaalta ole jäänyt -50 % alennuskylttiä pöytään. Emme vastaa
myyntipöydässä rikkoutuneista tai kadonneista tuotteista. Tuothan myyntiin
ainoastaan siistiä ja ehjää vaatetta ja tavaraa. Tarkistahan myös, että sähkölaitteesi
toimivat, ennen kuin tuot ne myyntiin. Myyntitavaroiden pitää mahtua oman pöytäsi
myyntihyllyille. Ei tavaroita lattialle! Älä tuo liikaa tavaraa yhdellä kerralla myyntiin.
Siisti pöytä myy paljon tehokkaammin kuin epämääräinen läjä tavaroita sikin sokin. Jos
myyntipöydällesi kulkeutuu muiden myyntitavaraa, vie se oikeaan pöytään tai kassalle.
Laputtomia tuotteita löytyy alakerrasta pöytien 79/80 läheisyydestä. Laputtomia tuotteita
säilytämme noin yhden viikon ajan. Myyntipöydän saa tyhjentää ainoastaan varaaja ja
henkilöllisyys on todistettava. Jos et pääse itse tyhjentämään pöytää, niin ilmoitathan siitä
meillä ajoissa. Paras tapa on ilmoittaa sähköpostilla, niin jää ”mustaa valkoisella” puolin ja
toisin. Olethan tarkka, että viet ainoastaan omat myyntitavarasi pois. Hälyttimet poistetaan
kassalla ja tuotteet tarkistetaan henkilökunnan toimesta ennen lähtöäsi. Säilytäthän
myyntilappusi tuotteissa tarkistukseen asti. Henkilökunnan tyhjentäessä myyntipöydän
velotamme siitä 15,00 €. Jätä myyntipöytä siistiin kuntoon vuokra-ajan päätyttyä.

HÄLYTTIMET

Paina kovahälytin hinnoittelutarran vasemmasta yläkulmasta läpi niin, että tuotteen
hinta jää näkyviin.
Tarrahälyttimet
Kovahälyttimet
Hälytin laatikko
Koripaikka kassoilla
Vitriinipaikka 25 cm
Tarra- ja kovahälyttimet

0,20 € / kpl
0,30 € / kpl
0,50 € / kpl
5 € / viikko
6 € / viikko
10 kpl / 1,50 €

Jos et käytä kaikkia hälyttimiä kerralla, voit jättää käyttämättä olevat hälyttimet kassalla
säilöön vuokra-ajaksi.
MYYNTITILITYS

Myynnit maksetaan myyntiajan päättyä käteisellä, jos maksettava summa on alle 500 €.
Yli 500 €:n tilitykset maksetaan tilille 5 arkipäivän kuluessa. Netissä voit laittaa omiin
tietoihin tilinumerosi. Jos haluat tilityksen tilille alle 500 €:n tilityksissä, niin mainitsethan
siitä kassalla. Jos haluat välitilityksen, esim. pidemmissä vuokrauksissa, kysy
henkilökunnalta sopivaa päivää tilityksellesi. Teemme tietyn määrän välitilityksiä päivää
kohden. Emme tee välitilityksiä viikonloppuisin ja maanantaisin.

HINNOITTELU

Myyntipöytääsi kuuluu 2 kpl (66kpl) tarra-arkkeja ilmaiseksi/varaus. Arkit (33 tarraa /arkki)
maksavat 0,50 €/kpl. Jos haluat myyntilaput paperisena, niin ilmoitathan siitä
ostovaiheessa. Kaikkiin hintalappuihin tulee kirjoittaa tuotteen täydellinen nimi kokoineen.
Esimerkiksi: ”Adidas-takki, koko M”. Pelkkä takki ei kelpaa. Nimetön tai epäselvä
hintalappu on sama kuin laputon tuote, jolloin emme voi tuotetta myydä.
Hintalaput voit myös tehdä valmiiksi netissä, kirjautumalla omilla tunnuksilla.
Kaikki hintalaput tulostetaan aina Lanttilassa. Hintalappuja voit noutaa heti kun
myyntipöytäsi on varattu. Kiinnitä hintatarrat esim. nuppineuloilla vaatteisiin huolellisesti
kiinni. Varsinkin vaatteista hintalappu irtoaa helposti.

HINTOJEN ALENTAMINEN

Pyydä kassaa ohjelmoimaan alennus. Kassa laskee automaattisesti alennuksen
tuotteisiin. Alennus on aina 50 %. Myynti tapahtuu asiakasnumerolla, joten myös
alennuksen laittaessa kaikkiin tuotteisiin tulee alennus, riippumatta siitä kuinka monta
pöytää sinulle on (koskee myös vitriinituotteita). Jos sinulla on yhteinen pöytä ystäväsi
kanssa, molempien on laitettava alennus samanaikaisesti.
Jos haluat alentaa yksittäisiä tuotteita, niihin on aina vaihdettava uusi hintalappu
vanhan tilalle. Emme myy tuotteita alennetuilla hinnoilla, jos hintaa on korjattu.

KANTA-ASIAKAS

Myymme Lanttilaan kanta-asiakaskortteja 25 € hintaan. Kortti on voimassa yhden vuoden
ostohetkestä. Vain yksi kortti/asiakas/vuosi. Täysihintaisesta viikosta saat aina leiman
korttiisi ja vuoden aikana sinulla on mahdollisuus saada kaksi 1 €:n viikkoa
(4. ja 8.viikko).
Kanta-asiakkaalle tarra-arkit maksavat 0,30 €/kpl, tarrahälyttimet 10 kpl 1 € + joka
viikko 10 ilmaista hälytintä pöytää kohden. Kahvi & pulla kanta-asiakkaalle 2 €.
Edut saat vain korttiasi näyttämällä.

PÖYDÄN PERUUTUS

Ilmoita pöydän peruutuksesta numeroon 044 7760081 vähintään 3 päivää ennen
varauksen alkua. Jos peruutus tehdään myöhemmin kuin kolme päivää ennen aloitusta,
perimme täyden pöytävuokran.

VARKAUSTAPAUKSET

Varkaustapauksissa myyjä valtuuttaa Lanttilan tekemään rikosilmoituksen myyjän
puolesta.
Varaamalla pöydän asiakas hyväksyy Lanttilan ohjeet ja säännöt.

Kiitos yhteistyöstä ja t ervet uloa tekemään kauppaa

kanssamme !

