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VUOKRAAJAN SÄÄNNÖT

•

Paikan voit varata puhelimitse (045-854 6866) tai paikan päältä (Kauppatie 3, 66300 JURVA)

•

Tuotteet voi tuoda myyntipaikalle aikaisintaan vuokra-ajan alkamista edeltävänä päivänä kello 17.00
jälkeen tai vuokra-ajan alkamispäivänä aamulla ennen liikkeen avautumista kello 9.00–10.00 välillä.
Peruuttamatta jäänyt ja vuokra-ajan alkamispäivänä sulkemisaikaan mennessä lunastamatta jäänyt
paikkavaraus poistetaan, ellei vuokraaja ilmoita myöhäisemmästä aloituksesta.

•

Vuokra maksetaan varauksen yhteydessä tai viimeistään heti vuokra-ajan alkaessa.

•

Pöydän koko on noin 90x160cm ja siinä on hyllyt neljässä tasossa (60cm, 50cm, 40cm ja 30cm)

•

Tankotila on noin 1,2m, jonka voit vuokrata joko yhdessä pöydän kanssa tai erikseen

•

Kirjoille on mahdollista vuokrata erikseen tilaa kirjahyllystä

•

Lisäksi voit laittaa arvokkaampia tuotteita esille myymälässä oleviin vitriineihin sekä kassatiskiin.

•

Henkarit ovat talon puolesta

•

Kiinnitä hintalaput huolella esimerkiksi teipillä, haka- ja nuppineuloilla tai langalla. Kirjoihin
suosittelemme klemmareita, jotteivät kannet vaurioituisi

•

Myyntipaikkaa voit pitää haluamasi ajan, mutta ilmoitathan meille lopettamisestasi mielellään vähintään
kaksi vuorokautta aikaisemmin, jotta tilitykset hoituisivat sujuvammin. Vuokra-aika voi alkaa mistä
viikonpäivästä tahansa ja se on lyhimmillään kuusi (6) päivää. Kiinniolopäivät (esim. juhlapyhät)
hyvitetään.

•

Myyntipaikkaan kuuluu se kalustus, joka siihen on Huushollin Aarteiden toimesta laitettu. Myyntipaikan
kalusteisiin omien rakenteiden lisääminen tai mahdollisten telineiden kiinnittäminen ei ole sallittua.

•

Myyjä vastaa itse siitä, että myytävä tavara on hänen laillista omaisuuttaan. Myyntiin ei saa tuoda:
televisioita, aikuisviihdettä, elintarvikkeita, lääkkeitä, aseita, myrkkyjä, herkästi syttyviä aineita, täytettyjä
eläimiä, laitteita, joista aiheutuu käyttäjälle vaaraa, ilman tekijänoikeuksia valmistettuja äänitteitä tai
muita ns. piraattituotteita. Huushollin Aarteilla on oikeus poistaa myynnistä sopimattomaksi tai
laittomaksi katsomansa tuotteet. Vastuu vastoin näitä ehtoja myyntiin tuotujen tuotteiden aiheuttamista
vahingoista on myyntipaikan vuokranneella.

•

Myyjä vastaa tavaransa laadusta ja kunnosta. Mikäli tuote on viallinen, niin se on ilmoitettava selvästi
hintalapussa (erityisesti sähkölaitteet). Tuotteet eivät saa aiheuttaa vaaraa ostajan terveydelle tai
omaisuudelle. Myymme tuotteet sellaisena kuin ne ovat eli ennen ostopäätöstä tulee asiakkaan
tarkistaa tuote paikan päällä.

•

Myyntipaikkaan voi tuoda lisää tuotteita vuokra-ajan aikana. Siellä jo olevia tuotteita ei kuitenkaan voi
viedä pois ilman Huushollin Aarteiden lupaa.

•

Tuotteissa on oltava hintalappu, josta selviää myyntipaikan numero, tuotteen nimi riittävän selkeästi
sekä tuotteen hinta euroina. Hintalappuja saat kassalta tai kotisivultamme tulostamalla. Vuokrahintaa
kuuluu viisi arkkia hintalappuja, jotka saat kassalta vuokrasopimuksen teon yhteydessä.
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•

Vuokraaja tuo tuotteensa myyntiin omalla vastuulla. Vuokra-aikana tuotteet ovat vuokralaisen
omistuksessa ja kaikki tuotteisiin liittyvät vastuut kuuluvat vuokralaiselle. Huushollin Aarteet ei vastaa
varkauden, katoamisen, tulipalon, vesivahingon, rikkoontumisen tms. aiheuttamista vahingoista, mutta
pyrkii parhaansa mukaan valvomaan, ettei tuotteita häviä asiattomasti. Tiloissamme on nauhoittava
kameravalvonta.

•

CD-, DVD- ja PC- levyt voi tuoda kassalle kansioissa, hyvin merkittynä, varkauden estämiseksi. Kotelot
jätetään pöytään.

•

Huonekalujen ja isompien tavaroiden myyntiaika on kaksi viikkoa. Koska tilamme ovat rajalliset, voit
tuoda isoimmista tuotteista myynti-ilmoituksen pöytääsi (sängyt, ruokaryhmät, sohvat yms.) tai
ilmoitustaulullemme.

•

Tuotteen hintaa EI saa korjata hintalappuun, vaan on tehtävä uusi hintalappu. Älä suttaa uusia hintoja
vanhojen hintojen päälle. Huushollin Aarteet ei myy hintalaputtomia tuotteita tai tuotteita, joiden hintaa
on muutettu hintalapulle.

•

Yli viikon kestävistä pöytävuokrauksista voidaan tehdä välitilityksiä. Viikonloppuna tilitämme vain
lopettaville pöydille. Ei välitilityksiä viimeisellä aukiolotunnilla.

•

Pöytä on tyhjennettävä maanantaista perjantaihin klo 17 mennessä ja lauantaisin klo 14 mennessä. Jos
jatkat myyntiaikaasi, voit noutaa tilityksen jokaisen vuokrajakson lopussa. Tilityksen yhteydessä saat
myyntilaskelman ja myydyistä tuotteista kerätyt hintalaput takaisin, jotta näet mistä tuotteista myyntisi
kertyi. Toivomme teidän tarkastavan tilityksenne rahat saatuanne, niin voimme tarvittaessa korjata
mahdolliset virheet heti.

•

Mikäli myyntipaikkaa ei ole tyhjennetty määräaikaan mennessä, tyhjentää Huushollin aarteiden
henkilökunta pöydän ja perii siitä viikkovuokran. Säilytämme pöydästä tyhjennettyjä tavaroita yhden
viikon ajan, jonka jälkeen ne siirtyvät Huushollin Aarteiden omaisuudeksi.

•

Mikäli myyntipöydässäsi on sinulle kuulumattomia tuotteita, niin toimitathan ne kassalle tai oikeaan
pöytään.

•

Jos hajotat myytävänä olevan tuotteen, niin olet velvollinen korvaamaan sen tuotteen myyjälle.

•

Vastuu vastoin ehtoja myyntiin tuotujen tuotteiden aiheuttamista vahingoista on myyntipöydän
vuokraajalla.

Huushollin Aarteet
Kauppatie 3 D, 66300 JURVA

Pöytänumero:

________

Vuokra-aika:

_________

Tavaroiden tuonti:

________

www.huushollinaarteet.fi

puh: 045-8546866

Toivotamme hyvää myyntiä!

