Aukioloajat: ARK 9:30–17:30 (maanantaisin suljettu), LA 10-15, SU 11-14

4H Kirpputori Cetori
Paikkahinnasto: 7 vrk/30 €, myyntijaksoissa hinnoittelu aina 5 €/vrk, yksittäiset lisäpäivät 5 €/vrk
• Vuorokausi hinnat veloitetaan niiltä päiviltä, jotka liike on avoinna.
Varattu pöytänumero: _______

Vuokra-aika: ____.____.20____ - ____.____.20____

Paikkamaksu maksetaan etukäteen, säilytä paikkamaksukuitti tilitystä varten. Paikkavaraus on sitova, peruuttamaton paikkamaksu laskutetaan aina. Peru paikkasi tarvittaessa puhelimitse tai paikan päällä käymällä viimeistään kolme kokonaista päivää ennen aloituspäivämäärää (peruminen koskee vain kokonaisia jaksoja, ei
yksittäisiä päiviä).
Pöytävuokraan sisältyy viisi varashälytintä ja kolme hintatarra-arkkia (yht. 90 kpl tarraa). Seurantalistat 0,20
€/arkki. Ilmaiset hintatarrat ja hälyt kuuluvat vain aloitusjaksoon. Hinnoittelussa käytetään ainoastaan Cetorin
omia viivakooditarroja. Hintatarroja ei saa kopioida. Laita hinnat kunnolla kiinni jokaiseen myytävään tuotteeseen sekä kuvaile tuote hyvin hintatarraan. Kassa ei myy epäselvillä, sotketuilla hintalapuilla olevia tuotteita.
Hinnoittelua voit tehdä myös netin kautta kirjautumalla omalle sivullesi, voit seurata täällä myös myyntiäsi.
Vinkki: Vuokraamalla aina saman pöytänumeron samalla nimellä, voit hyödyntää jo tehtyä työtä, eli mitä on
jäänyt myymättä edellisellä kerralla ja hintalappuja käyttämättä.
Tavaroita voi alkaa tuomaan myyntiin 1. myyntipäivän aamusta alkaen, kun liike avataan. Tavarat ovat myynnissä asiakkaan omalla vastuulla. Myyjä huolehtii itse hinnoittelusta ja myyntipaikkansa siisteydestä. Kiellettyjä
myyntituotteita ovat varastetut tavarat, päihteet ja muut tuotteet, jotka tarvitsevat erillisen myyntiluvan. Hinnattomat ja vieraat tuotteet voit tuoda aina kassalle. Muut vieraat tavarat on aina vietävä paikoilleen oikeaan pöytänumeroon. Kiitos J
Varkaita ja huijareita liikkuu kirppareilla aivan samalla tavalla kuin muissakin kaupoissa. Jos näet jotain epäilyttävää, otathan yhteyttä henkilökuntaan! Varashälyttimiä käyttämällä ehkäiset aina osan varkauksista. Jos jokin
tuote on hävinnyt pöydästäsi, kannattaa sitä aina ensin etsiä ympäri liikettä sekä löytötavaranurkasta, sillä
usein asiakkailta jää paljon tavaraa aivan väärille paikoille. Myymälävarkaat ja varastetut tavarat ilmoitamme
aina poliisille.
Myyntipaikka on tyhjennettävä n. 30 min. ennen liikkeen sulkemista, kun vuokra-aikasi päättyy. Ilmoita kassalle, kun tulet noutamaan tavaroitasi. Älä poista hintalappuja ennen kassaa epäselvyyksien välttämiseksi. Jos et
tyhjennä pöytääsi oikeana päivänä, veloitamme tyhjennyksestä 10 €.
Tilityksen myyntipaikastasi voit noutaa paikan päältä seuraavana arkipäivänä, kun olet purkanut pöytäsi pois.
Käteistilitysten max. 150 €. Jos tilityssumma suurempi, tilitys tehdään pankkitilillesi (vain suomalainen tilinro).
Pankkitilisiirroissa pankin viive (tilitykset 7 vrk:n sisällä). Viikonloppuisin ei tilityksiä. Tilitykset noudettava
arkisin ennen klo 17. Tarkista tilitys heti paikan päällä, sillä emme huomioi jälkikäteen virheistä tilityksissä.
Hinnattomia/unohtuneita tavaroita säilytämme kahden viikon ajan Löytötavarat nurkkauksessa, jonka jälkeen
ne siirtyvät kirpputorin omistukseen. Jälkitilitysten nouto myyntiajan päätyttyä viimeistään kahden viikon kuluessa.
Huonekaluosasto
5 € / neliö / myyntijakso
Seinäpaikka
2 € / metri / myyntijakso
Lasivitriini
5 € / puolikas vitriinihylly, 2 € / 1 esine / myyntijakso
Itsemyyntipöytä
10 € / päivä
Hintalaput
0,40 €/arkki (30 kpl)
Hälyttimet
0,20 € / kpl
Turvaboxi
0,50 € / kpl
Hintalappukiinnikesetti
2,00 € sis. 100 kpl ja 40 kpl kiinnikkeitä
Seurantalistat
0,20 € / arkki (30 kpl)

Lahden 4H-yhdistys ry
Kirpputori Cetori Saimaankatu 54 15140 Lahti 2. kerros
Y-tunnus: 1593266-0
lahti.4h.fi
e-mail. cetori@4h.fi
p. 03 787 9200

