Kirpputori Oskarin Olohuone
Itsepalvelumyyntitilan sopimusehdot 2018
Oskarin Olohuone on itsepalvelukirpputori, joka on suunnattu pääasiassa
yksityisten henkilöiden myynti- ja ostopaikaksi.
Myytävien tuotteiden pitäisi pääsääntöisesti olla ehjiä,
jos niissä on jotakin huomautettavaa niin ilmoittakaa siitä hintalapussa.
Myytävien tuotteiden tulisi olla puhtaita, huomioikaa tämä myös vaatteissa.
Myyntitilan vuokraaja on aina vastuussa tuotteista,
joita hän myy, ja että hänellä on oikeus myydä tuotteet.
Myyjän tulee huomioida, että Kirpputori Oskarin Olohuone ei ole vastuussa kadonneista
tai varastetuista tuotteista. Tuotteet ovat myynnissä omalla vastuulla.
Kirpputori Oskarin Olohuone ei vastaa tuotteiden tuhoutumisesta, rikkoontumisista,
murron, ilkivallan, tulipalon, vesivahingon tai muun kiinteistölle tapahtuneen vahingon
aiheuttamista menetyksistä tai muista meistä riippumattomista syistä (force majeure)
johtuneista vahingoista. Valvomme kuitenkin tuotteita huolellisesti.
Oskarin Olohuoneesta ja Kirpputori Oskarin Olohuoneesta ostetuissa tuotteissa ei
ole vaihto- tai palautusoikeutta.
Myynnin ehdot
Pöytävuokrasopimus pitää olla allekirjoitettu ennen myyntitavaroiden
esillepanoa.
Pöytävuokrasopimuksen allekirjoituksella asiakas vahvistaa myös
henkilötietorekisterin käytön ja antaa luvan annettujen tietojen tallentamiseen
Kirpputori Oskarin Olohuoneen oman asiakasrekisterin käyttöön.
Pöytävuokrasopimuksen allekirjoitus vahvistaa sopimusehdot vastaanotetuiksi,
luetuiksi sekä hyväksytyiksi.
Allekirjoitus antaa oikeuden Kirpputori Oskarin Olohuoneen ottaa valokuvia
kaikista myyntituotteista ja mainostaa niitä omilla sivuillaan sekä sosiaalisessa
mediassa.
Asiakas sitoutuu noudattamaan näitä sopimusehtoja ja vastaa sanktioista,
jos aihetta ilmenee.

Vuokranmaksu
Myyntipaikan vuokra tulee maksaa ensisijaisesti pöytävarauksen yhteydessä
ennen kuin myyntitavaroita tuodaan myyntipaikalle.
Kirpputori Oskarin Olohuone omistajan kanssa sovitaan,
jos maksuajasta tai maksutavasta poiketaan.
Lasivitriinipaikat veloitetaan AINA etukäteen myyntitavaraa tuotaessa vitriiniin.
Veloitus on hinnaston mukainen euromäärä/tuote.
Myyjän huomioitavaa
Myyjän kaikki tuotteet tulee sopia vuokraamaansa myynti-paikkaan.
Tuotteita ei saa asettaa muualle kuin omaan pöytäänsä.
Ei käytäville eikä lattialle paloturvallisuuden ja siivouksen takia.
Myyntipaikka määrätään ennalta ja siihen viitataan pöytänumerolla,
kalusteita ei saa siirtää muualle.
Myyntipaikkaan on oikeus tutustua ennen vuokra-sopimuksen allekirjoittamista.
Myyntipaikkaan voi tuoda lisää tuotteita vuokra-ajan aikana.
Löytötavaroita ja pöydästä eksyneitä tavaroita säilytetään 7 vrk.
Noutamatta jääneitä tavaroita säilytämme 7 vrk.
Sen jälkeen ne katsotaan Kirpputori Oskarin Olohuoneen omaisuudeksi.
Ylimääräisestä tavaroiden säilytyksestä perimme 20 €/vko.
Myyntipöydän vuokrajakso ja maksu
Myyntijakso alkaa sovittuna päivänä kello 12.00
Tavaraa voi tuoda varausjaksoa edeltävänä päivänä viimeisen aukiolotunnin
aikana kello 17.00-18.00
Myyntijakso päättyy viimeistään kello 17.00
HUOM !
Myyntipöytä pitää tyhjentää määräaikaan mennessä !
Mikäli joudumme tyhjentämään pöydän myyjän viivytyksestä johtuvasta syystä niin
veloitamme myyjää siitä 15 € tilityksen yhteydessä.
Kun tulet noutamaan tuotteitasi, ilmoita siitä kassalla. Varaudu näyttämään
henkilöllisyyspaperit, jotta tiedämme, että sinulla on tyhjennysoikeus kyseiseen
pöytään.

Älä poista hintalappuja ennen tavaroiden poisvientiä sekaannusten välttämiseksi.
Varmista pois viedessä ettei tuotteitasi ole esillä muualla kuin myyntihyllyssäsi.
Maksamme tilitykset käteisellä tai suoraan tilille.
Tilityksiä teemme enintään kerran viikossa. Tarkista tilitykset heti paikan päällä niin
tutkimme yhdessä, jos korjattavia virheitä on tapahtunut.
Tilitys annetaan kassalta henkilöllisyystodistusta vastaan.
Säästämme hintalaput, joista olemme maksun vastaanottaneet,
joten niistä näet myydyt tuotteesi.
Hintalaput
Hinnoittelussa saa käyttää vain Kirpputori Oskarin Olohuoneen hintalappuja.
Hintalappuja saat kassalta pöytävarauksen yhteydessä 4 arkkia tai voit itse tulostaa
niitä www.oskarinolohuone.fi sivustolta.
Hintalappuja voit ostaa lisää tarvittaessa myös kassalta.
Tuotteissa on oltava hintalappu, jossa selkein merkinnöin aina: tuotteen nimi riittävän
tarkasti ja hinta. Hintalapussa on € -merkintä valmiina helpottamaan hintalapun täyttöä.
Pöytänumeron merkitään sille osoitettuun paikkaan.
Muista merkitä hintalappuun, jos tuotteessa vikaa tai muutoin jotain mainitsemisen
arvoista.
Jos haluat muuttaa tuotteen hintaa kesken myyntijakson niin vaihda tuotteeseen
uusi hintalappu.
Älä vedä yli ja kirjoita uutta hintaa.
Emme myy sutattuja ja epäselvillä hintalapuilla varustettuja tuotteita.
Mikäli myyjä keskeyttää myynnin ennen myyntijakson loppumista,
tehdään tilitys sinä päivänä, mutta pöytävuokrasta ei makseta hyvitystä.
Mikäli myyjä haluaa jatkaa myyntiaikaa niin emme voi taata, että sama pöytä on
vapaana vaan meillä on oikeus tarjota muuta myyntipaikkaa,
mikäli myyntipaikkoja on vapaana.
Myyntipaikkojen kaikkien ollessa varatut on mahdollista jäädä jonotuspaikalle.
Asiakkaalle ilmoitetaan myyntipaikan vapautuessa.

Kielletyt myyntituotteet
Myyntiin ei saa tuoda aseita, elintarvikkeita, lääkkeitä, myrkkyjä,
herkästi syttyviä aineita, tupakkatuotteita, alkoholia, huumausaineita,
piraattituotteita, voimakkaasti haisevia tai tuoksuvia tuotteita.
Laitteiden, joista voi aiheutua käyttäjälle vaaraa tai haittaa myynti on kielletty.
Viallisten sähkölaitteiden myynti on kielletty, ellei niitä ole mainittu myytäväksi
varaosiksi. Hintalapussa on oltava riittävän ISOLLA maininta viallisuudesta ja käyttö
vain varaosiksi sekä EI KÄYTTÖÖN merkityksi.
Vaarallisten teräaseiden myynti pöydissä kielletty, jos sellaisia on myytävä,
niin niille on ostettava myyntipaikka lukollisesta lasivitriinistä.
Mikäli myyjä tuo yllä olevia kiellettyjä tuotteita myyntiin ja aiheuttaa niillä
henkilö- tai esinevahinkoa, on hän korvausvastuullinen täysimääräisenä !
K-18 tuotteiden myynti vain kirpputorin omistajan luvalla. Jos olette luvan saanut, on
tuotteet sijoitettava myyntiin niin etteivät ne ole lasten ulottuvilla tai näkyvillä.
Huonekalut
Huonekalujen ja isojen esineiden myynti vain sellaisten osalta sallittuja, jotka mahtuvat
myyntipöytään, ellei toisin Oskarin Olohuoneen omistajan kanssa erikseen sovita.
Vinkkejä myyjille ja ostajille
” Toisen romu on toisen aarre”, mutta muista:
-

paras tuotto tulee siististä myyntipaikasta
hoidetussa myyntipöydässä on kiva asioida
älä tuo liikaa tavaraa kerralla
varmista, että kaikissa tuotteissa on selkeä HINTALAPPU
hinnoittele tuote realistisesti

-

löytämisen iloa kun tuote on ehjä tai toimiva

-

lasivitriineihin arvotavarat hinnaston mukaisesti

-

Pankkikortilla tai luottokortilla maksaessa perimme asiakkaalta
0,50 € korttilaitteen ylläpitäjän perimän maksun !

Kun täytätte pöytää niin pitäkää käsilaukkunne, rahapussinne ja puhelin valvonnassa,
älkää jättäkö niitä silmistänne hetkeksikään, jos asioitte myyntitiskillä, haette
henkareita tai vaikka tavaraa autostanne. Mahdollisesti säästytte monelta harmilta.
Mikäli havaitset epäilyttävää toimintaa, ota yhteys henkilökuntaan.
Ilmoitamme Poliisille, jos on aihetta ja varkaiden karsiminen on kaikkien yhteinen etu.

TIETOSUOJASELOSTE
Henkilötietolain 10§:n mukainen rekisteriseloste
Rekisterinpitäjä
Oskarin Olohuone
Tupurlantie 7 B
38420 Sastamala
040 774 6717
Rekisteriasioita hoitava henkilö
Oskari Virta
Rekisterin nimi
Kirpputori Oskarin Olohuone asiakasrekisteri.
Rekisterin pitämisen peruste
Henkilö on asiakassuhteessa ja pöytävuokrauksessa kirjattu tiedot ylös.
Rekisterin avulla pyritään parantamaan asiakaspalvelua pidemmällä aikavälillä.
Rekisterin käyttötarkoitus
Rekisterin käyttötarkoitus on Oskarin Olohuone asiakasrekisterin
ylläpitäminen, asiakkaiden tilitysten käsittely ja oman kohdistetun mainonnan
mahdollistaminen. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus perustuu henkilötietolain
8§ mukaisiin käsittelyn yleisiin edellytyksiin.
Henkilörekisterin sisältämät tiedot
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Etu- ja sukunimi
Kotiosoite
Puhelinnumero
Hetu-loppuosa
Sähköpostiosoite
IBAN tilinumero
Tiedot varatuista pöytäpaikoista
Tiedot maksetuista pöytävarauksista
Tiedot tilitetyistä myynneistä
Allekirjoitus

Rekisterin tietolähteet
Pöytävarauksen yhteydessä asiakkaan antamat tiedot. Sosiaalisen median kautta
saadut tiedot, esimerkiksi arvontojen kautta.
Tietojen luovutus ja suojaus
Rekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Rekisteri säilytetään
lukollisessa kaapissa, johon pääsy on ainoastaan rekisterin ylläpidosta
vastaavilla henkilöillä.

