Perhekirppis Lanttila

Ahtialantie 37 15170 Lahti
03 7344202
www.lanttila.fi
Avoinna Ma-Pe klo 10.00–18.00 La-Su klo 10.00–15.00.
Pöytävarausten soittoajat Ma-Pe klo 9.30-17.00 La-Su klo 9.30- 14.30.
Tuo myyntitavarasi
Myyntipöytäsi on

arkisin klo 17.00 ja viikonloppuna Klo 14.00 jälkeen.
joka alkaa

ja päättyy

.

Tyhjennä myyntipöytäsi arkisin ennen klo 17.00 ja viikonloppuna ennen klo 14.00.

Vuokra

Vuokran hinta seitsemältä myyntipäivältä on 39€ ja päätypöydät ovat 42€.
Vuokra maksetaan viimeistään tilityksen yhteydessä.

Myynti

Uuden tavaran myynti vain Lanttilan suostumuksella. Kaikki ostokset maksetaan kassalle. Tuotteilla ei ole palautusoikeutta eikä vaihtooikeutta. Lanttilassa ei saa myydä pornografiaa, alkoholi- ja tupakkatuotteita, elintarvikkeita, piraattituotteita, teräsaseita tai helposti syttyviä
nesteitä. Kesken myyntiajan tuotteita ei saa viedä pois. Jälkimyyntiä voit tulla kysymään myyntiajan päätyttyä.

Pöydän varaaminen ja myynnin seuranta netin kautta

Myyntiä voi reaaliajassa seurata netissä osoitteessa www.kirppisvaraus.fi. Mikäli olet aikaisemmin pitänyt Lanttilassa pöytää, älä rekisteröidy
uudelleen. Tunnuksia voi tiedustella Lanttilasta.
Kirjaudu sisään ja valitse kirpputori. Tämän jälkeen oikeasta yläkulmasta löydät omat tiedot ja myynnit. Mikäli myynnit näyttävät nollaa, on
tilitys valmiina Lanttilassa odottamassa. Netissä näkyy pöytäkartta ja varaus tilanne. Netin kautta varatut pöydät on maksettava heti
varauksen yhteydessä, tai varaus peruuntuu. Näet varatun pöydän ensimmäisen kokonaisen myyntipäivän netistä, mutta tavarat saa tuoda jo
edeltävänä iltapäivänä.

Myyntipöytä

Myytävät tuotteet ovat myyjän vastuulla ja myyjä vastaa paikan siisteydestä. Emme vastaa myyntipöydässä rikkoutuneista tai kadonneista
tuotteista. Tarkista ettei edelliseltä asiakkaalta ole jäänyt pöytään -50% kylttiä. Tuo myyntiin vain ehjää ja siistiä myyntitavaraa.
Myyntitavaroiden on mahduttava myyntiosastolle. Palauta pöytääsi kulkeutuneet muiden tavarat takaisin oikeisiin pöytiin tai laputtomien
pöytään. Säilytämme laputtomia tuotteita viikon. Myyntipöydän ja tilityksen saa hakea vain myyjä, ellei myyjä ole etukäteen toisin ilmoittanut.
Vie vain omat tavarasi pois ja hälyttimet poistetaan kassoilla. Henkilökunnan tyhjentäessä myyntipöydän veloitamme 15€. Jätä myyntipöytä
siistiin kuntoon vuokra-ajan päätyttyä. Korin saa kassalta lainaan pöytään 1€/viikko. Vaaterekin vuokra 5€/tanko viikoksi.

Hinnoittelu

Tuotteet hinnoitellaan viivakoodillisilla hintalapuilla. Varaukseen saat maksutta 2kpl hintalappu arkkeja (66 tarraa). Ylimääräiset arkit
maksavat 0,50€. Kaikkiin hintalappuihin on kirjoitettava tuotteen nimi ja kuvailtava tuotetta mahdollisimman tarkkaan. Tuotetta jossa on
epäselvä hintalappu, hintaa sutattu tai kokonaan laputon, emme voi myydä. Kiinnitä hintalappu huolellisesti tuotteeseen kiinni.

Hälyttimet

Kovat hälyttimet nastoilla ja vaijereilla ovat ilmaisia. Paina hälytin hinnoittelu tarrasta läpi niin, että tuotteen nimi ja hinnat jäävät näkyviin.
Tarra hälyttimet maksavat 0,20€/Kpl.
Koripaikka kassoilla 5€ ja vitriinipaikka 5€ viikko.

Myyntien tilitys

Tilitys maksetaan myyntiajan päätyttyä. Pidemmissä vuokrauksissa välitilityksen voi pyytää kerran viikossa. Ilmoita välitilityksestä etukäteen
henkilökunnalle. Välitilityksiä ei voi saada maanantaina, lauantaina tai sunnuntaina. Valmistaudu todistamaan henkilöllisyytesi.
Yli 500€ tilitykset maksetaan pankkitileille 5 pankkipäivän kuluessa.

Hintojen alentaminen

Mikäli haluat alentaa tuotteiden hintaa, on vaihdettava kokonaan uusi hintalappu tilalle. Kassoilta voi saada -50% kyltin pöytään. Tällöin kaikki
tuotteet menevät puoleen hintaan, myös vitriinin tuotteet.

Varkaustapaukset

Varkaustapauksissa myyjä valtuuttaa Lanttilan tekemään rikosilmoituksen myyjän puolesta.
Pöydän peruutus viimeistään 3 päivää ennen vuokrauksen alkua.

Varaamalla pöydän Lanttilasta hyväksyt ohjeet ja säännöt.
Tervetuloa tekemään kauppaa kanssamme!

