Luvat helposti Kalapassin verkkokaupasta
Kalastus- ja ravustuslupien myynti onnistuu kätevästi Pirkanmaan Kalatalouskeskuksen ylläpitämässä
Kalapassin verkkokaupassa, joka toimii internetissä osoitteessa https://kalapassi.fi. Verkkokaupassa myy
lupiaan laajeneva joukko lupa-alueita sekä Pirkanmaalta että muualta Suomesta.
Myynnin aloitus: Asia etenee niin, että
- Teemme sopimuksen lupa-alueen kanssa. Sopimuksessa on kerrottu provisiomme (10 %, aloitusmaksuja
tms. ei ole) ja tilitysaikataulu (2 kertaa vuodessa).
- Pyydämme tiedot lupa-alueesta lomakkeella
Myyntiä varten tarvitaan tiedot mitä lupia myydään, niiden hinnat, kalastajakohtaiset määrät ja
pyydyslupien osalta kokonaiskiintiöt (tiedot voi laittaa lomakkeeseen tai toimittaa eri listana).
Lisäksi tarvitsemme osakaskunnan kalastusmääräykset, jotka tulevat verkkokauppaan kartan kera PDF:nä
luvanostajien ladattavaksi. Kalastusmääräykset kannattaa toimittaa sähköisenä, esim. word-versiona tai
valmiina PDF:nä. Kalastusmääräyksiin ei kannata laittaa vuosilukua, koska kalastusmääräykset eivät
jatkuvasti muutu, tietojen päivitykset tehdään tarvittaessa.
Lupien osto verkosta:
Luvanostaja löytää osoitteesta https://kalapassi.fi lupa-alueet kartalta tai listalta merkittynä tuoteluokittain
ja alueittain aakkosjärjestyksessä. Kalastaja valitsee ja lisää tarvitsemansa luvat ostoskoriin ja siirtyy
maksamaan tai ostaessaan yhden lupatyypin valitsee suoraan ”Osta”. Hän maksaa luvat omilla
verkkopankkitunnuksillaan. Kun maksu on tapahtunut, ostaja palautuu maksuohjelmasta verkkokauppaan,
jonka jälkeen luvat avautuvat ladattaviksi selainnäkymään. Luvat toimitetaan maksun tapahduttua myös
sähköpostilla maksajan antamaan sähköpostiosoitteeseen 2 eri viestinä, jossa toisessa luvat liitetiedostoina.
Jos kalastaja ostaa verkko- tai muita pyydyslupia, sähköisessä lupakuittitiedostossa (pdf) on valmiina
mukana myös pyydysmerkit varustettuna lakisääteisillä kalastajan nimi- ja yhteystiedoilla, jotka voi itse
tulostaa ja laittaa pyydyksiin. Kalastaja voi myös halutessaan tilata ostoksen yhteydessä pyydysmerkit
tulostettuna säänkestävälle paperille (lisämaksusta, 4 €/lähetys), jolloin postitamme ne hänelle. Luvat voi
myös ostaa toisen henkilön puolesta, jolloin maksaja syöttää varsinaisen kalastajan tiedot ko. kohtaan.
Verkkokaupan asiakkaalta perimä palvelumaksu on 1,5 € /maksutapahtuma riippumatta ostosten
loppusummasta. Yhdellä maksutapahtumalla voi hankkia useiden lupa-alueiden lupia.
Lupa-alue saa seurantatunnukset järjestelmään, josta hän pääsee seuraaman lupien lunastusta reaaliajassa.
Tätä palvelua on mahdollista hyödyntää mm. kalastuksenvalvonnassa.
Verkkokaupan ylläpitäjänä on Pirkanmaan Kalatalouskeskus ry. Toiminnan tuotto käytetään
kalatalouskeskuksen toimintaan eli Pirkanmaan kalatalouden kehittämiseen.
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