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50/50% VAIVATON MYYNTI
NYT UUSI PALVELU KÄYTÖSSÄ, JOS ET JAKSA ITSE HINNOITELLA JA PITÄÄ HUOLTA PÖYDÄSTÄ.
TEEMME KAIKEN PUOLESTASI JA JAAMME MYYNNIT PUOLIKSI!
NÄIN TOIMIMME:
Varaa itsellesi 50/50 myyntipaikka käymällä Lanttilassa paikan päällä. Teemme varauksen
mielellään 4 viikoksi (kuitenkin vähintään viikoksi). Voimme uusia sopimuksen 5 vuorokautta
aikaisemmin myyntiaikasi loppumista. (Sopimusta uusittaessa perimme aina uuden 9€:n
maksun). Hinnoittelemme tuotteet ja laitamme ne myyntiin Sinulle varattuun pöytään ja tarkan
vuokra-ajan voit tarkistaa www.kirppisvaraus.fi sivustolta. Otamme myyntiin VAIN hyväkuntoisia,
puhtaita, sesonginmukaisia ehjiä vaatteita ja tavaraa. Myyntikelvottomat tuotteet heitämme
suoraan pois. Kerrallaan voit tuoda noin 60-80 tuotetta. Jos haluat tuoda lisää tavaraa niin ota
AINA ensin yhteyttä ja sovimme erikseen täydennyksistä. Emme hinnoittele tuotteita, jos
pöytäsi on ennestään täynnä, eikä pöytääsi mahdu enempää. Liian täynnä oleva pöytä myy aina
huonommin.
Kaikki vaatteet ja tekstiilit pitää olla PESTYJÄ & EHJIÄ! Muut tuotteet virheettömiä.
Moniosaiset tavarat kuten astiat ja lelut tulee pussittaa/paketoida asianmukaisesti asiakkaan
toimesta etukäteen. Tuodessasi moniosaisia tavaroita esimerkiksi palapelejä tulee etukäteen
tarkistaa, että kaikki osat ovat tallella. Merkitse jokaiseen pussiin, laatikkoon tai säkkiin
yhteystietosi, ja ilmoittaudu kassalla. Tarvitset sopimusta varten myös IBAN-muotoisen
tilinumeron.
Huom! Kasseja, pusseja ja laatikoita joissa tavarat tuodaan EI palauteta. Provisiomyyntisopimus
on ns. Täydenpalvelunsopimus. Hinnoittelemme tuotteet puolestasi, myymme ne ja tilitämme
rahat suoraan tilillesi viiden arkipäivän kuluessa (alle 100€ tilitykset maksetaan käteisellä).
Provisio on 50 % myynnistä ja asiakaspaikan avaus maksuna perimme 9,00€(max.4vko).
Laitamme hälyttimet ja siistimme pöydän päivittäin näin pyrimme parhaaseen myyntitulokseen.

Myynneistä ei ilmoiteta erikseen. Voit kuitenkin halutessasi seurata myyntiä netissä omilla
tunnuksilla www.kirppisvaraus.f, sillä kaikki myynnit tallentuvat järjestelmäämme.

HUOMIO myös!
Pidätämme oikeuden arvioida tuotteen myyntiarvon. Mikäli Sinulla on arvokkaampia tuotteita,
joista haluat suuremman summan, niin kerrothan siitä erikseen kassalla.
Halutessasi voit noutaa tavarasi viimeisenä päivänä arkisin klo 18:00 mennessä ja viikonloppuna
klo 15:00 mennessä. Myyntiaikasi loputtua, emme säily tavaroitasi. Lanttila päättää mahdollisten
jäljelle jääneiden tavaroiden jatkotoimenpiteistä (myymättömät, eksyneet, hinnattomat).
Tuotteet ovat myynnissä omalla vastuulla. Emme vastaa mahdollisista varkauksista,
rikkoontumisista, tulipalon tai muun kiinteistölle tapahtuneen vahingon aiheuttamista
menetyksistä. Valvomme kuitenkin tuotteita asianmukaisesti käytettävissä olevin keinoin.

Jos koet hinnoittelun työlääksi, niin 50/50 myynti on oikea valinta sinulle. Me teemme
myynnin puolestasi!

