Myyjän säännöt ja ohjeet
–

–
–
–
–
–
–

Tuo ainoastaan ehjää, ajanmukaista (poislukien antiikki, vintage yms.) sekä puhdasta myyntitavaraa.
Rikkinäiset ja nukkaiset tavarat tai vaatteet tekevät myyntipaikan yleisilmeestä epäsiistin ja mahdolliset
muut aarteet jäävät ostajilta huomaamatta.
Älä tuo myyntiin kerralla liikaa tavaraa. Myyntipöytään kannattaa tuoda uutta tavaraa myyntijakson
aikana sitä mukaan, kun tuotteita menee kaupaksi.
Pidä myyntipaikkasi siistinä myyntijakson aikana, mikäli et erikseen ota siivouspalvelua. Henkilökunta
huolehtii kierrätysmyymälän yleissiisteydestä, mutta myyjän vastuulla on siistiä omaa myyntipaikkaansa.
Houkuttelevia myyntipaikkoja voidaan mainostaa sosiaalisessa mediassa käytettävissä olevan ajan
puitteissa.
Käydessäsi on hyvä tarkistaa tuotteista, että niissä on hintalaput tallella ja hyvin kiinni.
Tuo sesongin mukaista tavaraa myyntiin. Esimerkiksi kesävaatteita ei kannata myydä talvella tai
toppavaatteita kesällä.
Mikäli tekstiilit ovat pitkään olleet varastossa jätesäkeissä tms. Kannattaa ne ennen myyntiin tuomista
tuulettaa/ pestä/ raikastaa. Etteivät ole tunkkaisia myyntiin tuodessa. Näin parannat tuotteidesi myyntiä
samalla.

–

Kaikkien myytävien tavaroiden on mahduttava varattuun myyntipaikkaan. Käytävä ja lattia ei ole
paikkavuokraan kuuluvaa tilaa. Myyntipaikkaa saat somistaa esimerkiksi pöytäliinalla tai erikseen
tuomillasi laatikoilla, mikäli ne mahtuvat myyntipaikalle. Vie ylimääräiset laatikot, muovipussit sekä
tavarat pois myyntipaikalta, jotta myyntipaikka ei jää sotkuiseksi.

–

Myyjän tulee pitää huolta paikkansa siisteydestä ja siivousvälineitä voi lainata kassalta. Siivoa paikkasi
lähtiessäsi, niin varmistat seuraavalle asiakkaalle mukavan myynnin aloituksen. Mikäli haluat, voit ottaa
myyntipaikallesi siivouspalvelun, jolloin pöytääsi käydään siistimässä myyntijakson aikana päivittäin (7 €
per myyntijakso).

–

Pöytävuokran päättyessä on tarkastettava, ettei omien tavaroiden joukkoon ole kulkeutunut tuotteita
muista myyntipöydistä. Jos viet mukanasi muille kuuluvia tavaroita, se rinnastetaan myymälävarkauteen,
josta ilmoitamme aina poliisille. Näytä tavarasi henkilökunnalle ennen poisvientiä. Tarkasta lähtiessäsi
myös muiden myyntipöytiä, ettei tavaroitasi ole kulkeutunut niihin. Katso myös löytötavarat sekä
hinnattomat tuotteet läpi. Säilytämme laputtomia tuotteita viikon ajan, jonka jälkeen ne siirtyy Hugo
Secondhandin omaisuudeksi tai toimitetaan hyväntekeväisyyteen.

–

Myyntipaikkaa varatessasi tarvitsemme nimen sekä yhteystiedot ja yrityksiltä y-tunnuksen/ alvnumeron. Tilinumero on hyvä ilmoittaa varauksen yhteydessä tilitystä varten.

–
–

Varaamalla myyntipaikan myyjä sitoutuu noudattamaan Hugo Secondhandin sääntöjä.

–
–
–
–
–
–

Toivomme asiakkaan siivoavan pöydän lopettaessa. Siivousvälineitä saa kassalta/henkilökunnalta.

–

Myyntipaikan viikkovuokraan kuuluu 2 arkkia hintalappuja (48kpl). Mikäli tarvetta useammalle

Myyntipaikan vuokra peritään tavaroita tuodessa. Halutessa voi etukäteen sopia myös vuokran
perimisestä tilityksen yhteydessä. Myyntipaikan aloitus, voit tuoda pöytääsi tavarat edellisenä päivänä
klo 17.30-18.00 välisenä aikana. Myyntipaikan tyhjennys vuokra-ajan viimeisenä päivänä, viimeistään
arkisin klo 17.00 ja viikonloppuisin klo 15.00 mennessä.
Asiakas saa maksetusta myyntipaikasta kuitin, joka on hyvä säilyttää tilitystä varten.
Viikkovuokra 30 € käsittää 6 kierrätysmyymälän aukiolopäivää.
Viikkovuokra 45 € käsittää 10 kierrätysmyymälän aukiolopäivää.
Kuukausivuokra 100 € käsittää 24 kierrätysmyymälän aukiolopäivää.
Myyntipaikkaan kuuluu 5 kovahälytintä, extra hälyttimet hinnaston mukaan kassalta (kovahälyttimiä 0,20
€).

hintalapulle, niitä voi ostaa kassalta (0,30 € tarra-arkki ja paperinen 0,20 €).

–

Peruutukset alkavilta viikoilta 3 päivää ennen viikkosi katkeamista, peruuttamattomasta paikasta
veloitamme normaalin viikkovuokran!

–

Tilityksen yhteydessä on hyvä esittää kuittikopio maksetusta myyntipaikasta. Tilitys annetaan vain
myyntipaikan vuokranneelle henkilölle, ellei hänen kanssaan henkilökohtaisesti ole muuta sovittu.
Tarvittaessa henkilöllisyys täytyy varmistaa tilityksen yhteydessä.

–

Tilitykset maksetaan myyntijakson lopussa. Käteistilityksiä ei ole viikonloppuisin. Välitilitykset mahdollisia
vain kuukauden myyntijaksoilla.

–

Asiakas tarkistaa tilityksen välittömästi paikan päällä. Emme huomioi jälkikäteen ilmoitettuja virheitä
tilityksissä.

–

Emme myy tuotteita, joissa hintaa on käsin muutettu. Tee aina uusi hintalappu, mikäli haluat laskea tai
nostaa tuotteen hintaa. Kassalta on mahdollista laittaa alennusprosentti koskemaan kaikkia myynnissä
olevia tavaroita. Myyntituotto kertyy henkilökohtaisen asiakasnumeron alle. Muodostamme sen sinulle
ensimmäisen varauksesi yhteydessä Kirpparikalleen. Asiakasnumerosi pysyy sinulla aina samana vaikka
myyntijaksot vaihtuisivat. Muista vaihtaa paikkanumero kuitenkin hintalappuun, niin tiedämme
myyntijakson aikana, mihin pöytään myytävä tavara kuuluu.

–

Asiakas saa myydä käytettyä ja uutta tavaraa Suomen lakien mukaan. Uuden tavaran arvonlisäveron
osuudesta asiakas vastaa itse.

–

Hugo Secondhand-myymälässä EI SAA MYYDÄ ALKOHOLIA, TUPAKKATUOTTEITA, ELINTARVIKKEITA,
KOPIOVIDEOITA ja -ÄÄNITTEITÄ, TERÄASEITA, ASEITA, PALAVIA NESTEITÄ tai AIKUISVIIHDETTÄ.
Hugo Secondhand ei vastaa varastetuista, tulipalon, vesivahingon tms. tapahtuessa asiakkaan tavaroista.
Henkilökunta auttaa sinua mielellään, aina voit kysyä apua ja neuvoja.

–
–

