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• Pöytävuokra on 41 euroa /6 päivää
• Vuokranmaksu suoritetaan ennakkoon varauksen yhteydessä tai viimeistään tavaroita tuotaessa.
Jakson peruutus tulee tehdä viimeistään kolme päivää ennen vuokrajakson alkua, muussa tapauksessa
joudumme perimään pöytävuokran kokonaisuudessaan . Vuokrajakson peruminen on aina pöydän
vuokraajan vastuulla
• Myyntijakson päätyttyä tulee pöytänne olla tyhjennettynä tunti ennen liikkeen sulkemista.
Mikäli pöytänne on tyhjentämättä määräaikaan mennessä, tyhjennämme pöydän talon puolesta ja perimme
myynnistänne 10 €:n purkupalkkion. Puretun pöydän tuotteita säilytämme 7 päivää, jonka jälkeen tuotteet
ja tilitys siirtyvät Bonus Kirppiksen omistukseen, ellei muuta ole ennalta sovittu.
• Tilitykset vain henkilöpapereita tai vuokrakuittia vastaan. Henkilöpaperit tulee kuitenkin aina esittää
myyntitilityksen tapahtuessa tilisiirtona.
• Myyntitulot hintalappuineen tilitämme myyjälle myyntijakson päätyttyä, kuuden päivän jaksoissa.
Myyntituotot maksetaan lähtökohtaisesti myyjän tilille tilisiirtona, tai sovittaessa käteisellä. Myös
pienemmät tilitykset voidaan tehdä heti myyntijakson päätyttyä käteisellä (max. 100€).
Tilisiirtona suoritettava myyntitilitys on tililläsi noin viikon sisällä.
• Välitilitykset pöytävuokraansa jatkaville myyjille viimeistään 30 min. ennen sulkemisaikaa.

BONUS

• Saat bonusta myytyjen tuotteidesi loppusummasta alle 100 euron myynnistä 1 euron, 100-200 euron
myynnistä 2 euroa ja yli 200 euron myynnistä 2,5 euroa.
• Bonus vähennetään seuraavasta pöytävuokrastasi. Viimeisen myyntijakson bonuksestasi saat mukaasi
todistuksen, jonka voit käyttää myöhemmin.
• Useamman myyntijakson bonuksia ei voi yhdistää, eikä niitä hyvitetä kampanja- tai alennuspöydistä.
Kampanja- tai alennuspöydistä ei myöskään kerry bonusta.

VINKKEJÄ PÖYDÄNVUOKRAAJALLE

• jokaisessa tuotteessa tulee olla oma hintalappu, johon on selkeästi merkitty pöytänumero, hinta, sekä
lyhyt tuotekuvaus (tuotekuvauksella minimoimme hintalappujen vaihtomahdollisuuden)
• Hintalapun tulee olla paperista/pahvista ja laittaa kiinni siten, että se on helposti irrotettavissa, älä siis käytä
hintalappuna esim. tarralappuja/pelkkää maalarinteippiä. Paperiset/pahviset hintalaput saa toki
kiinnittää tuotteisin esim. teipinpalalla.
• Mikäli haluat alentaa hintaa, voit ostaa kassalta tarjoustarroja/kiinnittää pöytääsi -50 % -lapun. Sutattua
hintalappua emme voi hyväksyä, ja tuote jää myymättä.
• Jos myytävä tuotteesi on viallinen, ilmoitathan siitä hintalapussa
• Myytävien tuotteidesi tulee mahtua myyntipöydälle, vain kenkiä saa pitää lattiatasossa. Myyntipöydän
keskimmäinen taso on irrotettava/koottava (pystyt yhdistämään kahta pöytälevyä)
• Meiltä saat henkarit lainaksi myyntijaksosi ajaksi.
• Voit halutessasi vuokrata varashälyttimiä tuotteisiisi, 40 snt/kpl
• Arvokkaammat pienesineet (hinta min. 10€/tuote), joihin ei voi kiinnittää hälytintä voit tuoda lukittuun
lasikaappiin. Veloitamme myydystä tuotteesta 10% provision.
• Jos pöydällesi on ilmestynyt muiden myyjien tuotteita, ole ystävällinen ja palauta ne paikoilleen
• Meillä ei saa myydä piraattituotteita, tupakkatuotteita, sytyttimiä, vaarallisia tuotteita, teräaseita,
aikuisviihdettä, eikä luvatta elintarvikkeita

VAHINKO JA VASTUU

• Bonus Kirppis ei ole vastuussa varastetuista, viallisista tai vioittuneista tuotteista
• Tuotteenne mahdollisesti vaurioituessa Bonus Kirppis pyrkii kokonaisuudessaan perimään tuotteen
hinnan vahingontekijältä

