
Pöytävuokrasopimus 

  

Pöydän varaaminen; 

• Varaa pöytä käymällä kirpparilla, soittamalla tai tekstiviestillä! 

• Jonotustilanteessa, pöytä on otettava vastaan max. 2 päivää lähetetystä tekstiviestistä, mikäli 

pöytää ei pystytä ottamaan vastaan, on siitä pyrittävä ilmoittamaan samana päivänä, jotta pöytä 

saadaan mahd. pian jonossa seuraavalle. mikäli vastausta ei saada 2 päivän kuluessa viestistä, 

annetaan pöytä jonossa seuraavalle! 

 

Hinnoittelu; 

• Hintalappuja voit hakea kirpparilta tai tulostaa netistä hintalappuarkki -linkistä, voit tehdä myös 

omiakin 

• Kirjoita selkeä kuvaus tuotteesta, pelkkä hinta ja pöytänumero eivät riitä, ja kiinnitä huolellisesti; on 

myyjän etu, että laput ovat hyvin kiinni, koska hintalaputonta ei voi myydä! 

• Jos muutat hintoja, vaihda lappu; ruksattuja hintoja ei hyväksytä kassalla. 

• Jos tuote on viallinen, on se mainittava hintalapussa 

• 2 os. asut on kiinnitettävä toisiinsa 

• Ole huolellinen hintalappuja kirjoittaessa, tilitys lasketaan niiden mukaan! 

• Kirjoita pöytänumero selvästi ja varmista, että kirjoitat varmasti oikean pöytänumeron; väärällä 

numerolla merkittyä lappua on mahdotonta jäljittää! 

• Hintalappuina ei saa käyttää; tarroja eikä maalarinteippiä. 

• Kiinnittäessä ei myöskään ole hyvä käyttää nitojaa! 

• Hintalappujen yksilöinti esim. nimikirjaimilla tai päiväyksellä helpottaa tuotteiden palautusta 

myyntijaksosi loputtua. 

  

Myyntijakson aikana; 

• Myyntijaksosi alkaa ilmaisella päivällä; voit siis tuoda rauhassa tavarasi kello 11 eteenpäin. 

• Älä laita liikaa tavaraa pöytään, voit tuoda lisää tavaraa myyntijaksosi aikana. 

• Siivoa välillä pöytäsi ja tarkista löytölaatikko. 

  

Myyntijakson loputtua; 

• Pöydän päättymisajankohta on ilmoitettava aloittaessa tai viim. 2 myyntipäivää ennen 

lopettamista 

• Ilmoita puoli tuntia ennen sulkemista pöytänumero kassalle. tyhjennä vasta sitten pöytäsi! 



• Huomioithan, että kiireisimpään aikaan voit joutua hetken odottelemaan tilitystäsi, koska 

palvelemme ensin ostoksia tekevät asiakkaat; heillä saattaa olla myös jotain sinulle kuuluvaa 

ostoksissaan! 

• Molemminpuolisen luottamuksen vuoksi tilitys on tarkistettava heti. myöhemmin ilmoitettua 

mahdollista virhettä emme valitettavasti voi huomioida, joten varaa myös aikaa tarkistamiseen! 

• Mikäli pöytää ei tyhjennetä viimeisenä päivänä, perii kirppis pöydän tyhjentämisestä ja tavaroiden 

varastoinnista 8 € maksun! tavaroita säilytetään 2 viikkoa, jonka jälkeen ne lahjoitetaan eteenpäin! 

 

Tärkeää tietää myyntijakson loputtua; 

• Tavaroita kulkeutuu ostajien käsissä muihin pöytiin; tarkista lähtiessäsi toiset pöydät sekä 

hintalaputtomien korit. tästäkin huolimatta perään jää paljon tavaraa. huomioi, että koska pöydät 

menevät heti seuraavalle, perään jääneet tuotteesi saattavat joutua ostettuina sen hetkiseen 

tilitykseen; kannatta yksilöidä hintalaput, niin näin ei käy 

• Myös omaa pöytää tyhjentäessäsi, varmista ettet pakkaa epähuomiossa toisten pöytien tavaroita! 

Muuta; 

• Tavarat ovat myynnissä omalla vastuulla; emme voi korvata hävinneitä tai vahingoittuneita 

tuotteita! 

• Emme myöskään vastaa mahdollisista vesi- tai palovahingoista 

• Piraatteja ei saa myydä 

• Myyjä vastaa siitä, että tuote on hänen laillista omaisuuttaan! 

Hyvää myyntiä! 

 


