PERHEKIRPPIS Lanttila

AVOINNA

Antaksentie 4
044 7760081 www.lanttila.fi/vantaa

MA- PE
LA -SU

10-18.00
10-15.00

Pöytävarausten soittoajat MA-PE 10-16.00 LA-Su 10-13.00
Tuo myyntitavarasi ________________ arkisin 17.00 ja LA-SU klo 14.00 jälkeen.
Myyntipöytäsi on

_________ joka alkaa ____________ ja päättyy __________klo 14:00/ 17:00
mennessä

TAVAROIDEN
TUONTI/NOUTO

Tavaroiden tuonti on aina edellisen päivän viimeinen tunti. Arkisin klo 17-18 ja
viikonloppusin 14-15. Esim. myynti alkaa tiistaina , niin tavaroiden tuonti on
maanantaina klo 17:00 jälkeen ja nouto seuraavana maanantaina klo 17:00
mennessä. Myyntiajan aikana, voi tuoda tavaroita lisää kellonajasta
riippumatta.

VUOKRA

32-45€ +5% mynnistä , 7 myyntipäivää.
Vuokra maksetaan viimeistään myyntitilityksen yhteydessä.

MYYNTI

Uuden tavaran myynti Lanttilan suostumuksella . Kaikki myytävät tavarat
maksetaan kassalla . Tuotteilla ei ole palautus tai vaihto-oikeutta.
Lanttilassa EI SAA MYYDÄ pornografiaa, alkoholi-ja tupakkatuotteita ,
elintarvikkeita,piraatituotteita,teräaseita ja palavia nesteitä.
POISVIETÄVÄT TAVARAT ON AINA NÄYTETTÄVÄ KASSALLA.

MYYNNINSEURANTA NETISSÄ
Rekisteröidy nettiasiakkaaksi , kirjaudu palveluun ja klikkaa euron kuvaketta.
Lopetuspäivänä ,kun myynti ”nollaantuu” se tarkoittaa , tilitys on tehty ja se
odottaa valmiina Lanttilassa. Viimisen päivän myynti kirjataan, kun noudat
tilitystä. Myynti kirjaantuu aukioloaikanamme koko ajan , voit seurata myyntiäsi
reaaliajassa. HUOM ! Jos sinulla on asiakastunnus , älä luo toisia uusia
tunnuksia.
MYYNTIPÖYTÄ
Myytävät tuotteet ovat myyjän vastuulla ja myyjä vastaa paikan siisteydestä.
Tarkasta , ettei edelliseltä asiakkaalta ole jäänyt -50 % alennuskylttiä pöytään.
Emme vastaa myyntipöydässä rikkoontuneista tai kadonneista tuotteista.
Tuothan ainoastaan siistiä ja ehjää myyntitavaraa.Sillä tavoin teet parhaan
tuloksen.
Myyntitavaroiden pitää mahtua myyntiosastolle. MUISTA ,pahin virhe on tuoda
myyntitaraa kerralla liikaa myyntiin.
Kun myyntipöydällesi kulkeentuu muiden myyntitavaraa , vie se oikeaan
pöytään tai kassalle. Säilytämme laputtomia tuotteita yhden viikon.
Myyntipöydän saa tyhjentää ainoastaan varaaja. Ole tarkka , että viet vain omat
myyntitavarasi pois. Hälyttimet poistetaan kassoilla ja tuotteet tarkistetaan
ennen lähtöäsi.
Henkilökunnan tyhjentäessä myyntipöydän veloitamme SIITÄ15,00 €
Jätä myyntipöytä siistiin kuntoon vuokra-ajan päätyttyä.
HÄLYTTIMET

Paina kovahälytin hinnoittelutarran vasemmasta yläkulmasta läpi,niin että
tuotteen hinta jää näkyviin.

Tarrahälyttimet 0,20 € kpl
Kovahälyttimet 0,30€/kpl
10kpl yht: 1,50€
Hälytin Boxi
0,50€/kpl
KORIPAIKKA KASSOILLA 5,00 € viikko
VITRIINIPAIKKA 25 cm 6,00 viikko

MYYNTITILITYS
Myyntitilitys maksetaan myyntiajan päätyttyä. Pidemmissä vuokrauksissa , jos
haluat välitilityksen ,ilmoita siitä henkilökunnalle ajoissa. Valmistaudu
todistamaan henkilöllisyytesi.
Yli 500 € tilitykset maksetaan pankkiin 5 ARKIPÄIVÄN kuluessa.
Viikonloppuina ja maanantaisin EI makseta välitilityksiä , ainoastaan päättyvien
pöytien tilitykset.

HINNOITTELU

Tarra-arkeilla ( 2 kpl 66 tarraa ) ilmaiseksi ,myyntijakson aikana. Arkit (33 tarraa)
maksavat 0,50 kpl Kaikkiin hintalappuihin pitää kirjoittaa tuotteen täydellinen
nimi ( esim. adidas takki , pelkkä takki ei kelpaa ) Nimetön tai epäselvä hintalappu
on sama kuin laputon tuote , joilloin emme voi myydä sitä.
Kiinnitä hintatarrat neuloilla vaatteisiin huollellisesti kiinni.

HINTOJEN ALENTAMINEN
Pyydä kassaa ohjelmoimaan alennus. Kassa laskee automaattisesti alennuksen
tuoteisiin. Alennus % on aina 50 %
Jos haluat alentaa yksittäisiä tuotteita , niihin on AINA vaihdettava
uusi hintalappu vanhan tilalle.
PÖYDÄN PERUUTUS
Ilmoita pöydän peruutuksesta numeroon 044 7760081 3 päivää ennen
vuokrauksen alkua.
VARKAUSTAPAUKSET
Varkaustapauksissa myyjä valtuuttaa Lanttilan tekemään rikosilmoituksen
myyjän puolesta.
Varaamalla pöydän asiakas hyväksyy Lanttilan ohjeet ja säännöt.

Tervetuloa tekemään kauppaa kanssamme.

