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Vuokra-aika on 10, 20 tai 30 päivää.
Myyntiajan pidentämisestä tulee ilmoittaa kolme vuorokautta ennen myyntiajan päättymistä, muutoin
myyntipaikka katsotaan vapaaksi.
Myynnistä peritään kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukainen myyntiprovisio.
Voit tuoda tuotteet myyntipaikalle vuokra-ajan ensimmäisenä päivänä klo 11:00 alkaen.
Vuokra maksetaan vuokra-ajan alkaessa.
Ankkurinappi poistaa peruuttamatta jääneet ja vuokra-ajan alkamispäivänä lunastamatta jääneet paikat
varauksen alkamista seuraavana aamuna
Paikka pitää tyhjentää vuokra-ajan viimeisenä päivänä 17.00 mennessä. Tyhjentämättä jääneistä paikoista
asiakkaalta veloitetaan tyhjennyssakko 20 euroa.
Sijoita myyntiin tuomasi tavarat ainoastaan vuokraamillesi paikoille.
Tavaroita ei saa sijoittaa lattialle tai käytävälle, mahdollisista lisätelineistä yms. veloitetaan lisäkorvaus.
Suojaa arvokkaimmat tavarasi aina varashälyttimillä. (Ankkurinappi vuokraa hälyttimiä)
CD- ja DVD-levyjen sisällys säilytetään kassalla (max 30 kpl/asiakas), josta ne annetaan ostajalle myynnin
yhteydessä. Myyntipöydälle riittää tuotteiden kotelot.
Voit tuoda lisää tavaraa myyntiin vähitellen ja lisätä myytävää pöydälle myös keskellä myyntiaikaasi.
Varmista, että ehjinä myymäsi tuotteet toimivat. Myyjän velvollisuus on ilmoittaa tuotteen vioista hintalapussa.
Tuotteiden hintalaput saattavat joskus kadota. Ankkurinappi ei myy hintalaputtomia tuotteita, vaan ne kerätään
talteen ja luovutetaan myyjälle tuntomerkkejä vastaan. Hintalaputtomia tuotteita säilytetään viikko.
Muuttaessasi tuotteen hintaa kesken myyntiajan tee aina uusi hintalappu. Ankkurinappi ei myy tuotteita, joiden
hintalaput ovat epäselviä/sutattuja.
Siisti myyntipaikka lisää myyntiä. Jos ei ole aikaa pitää itse paikkaa siistinä, voi Ankkurinapista ostaa
järjestelypalvelun avuksi.
Myytävät tuotteet:
Ankkurinapissa myydään yksityisten henkilöiden toimesta käytettyä tavaraa.
Piraattituotteiden ja aikuisviihteen myynti on kiellettyä.
Aseita, lääkkeitä,veitsiä, helposti syttyviä aineita ja muita käyttäjälleen vaaraa aiheuttavien tuotteiden myynti
on kiellettyä.
Elintarvikkeiden ja huonekasvien ym. pilaantuvien tuotteiden myynti on kiellettyä.
Uusien tavaroiden myynnistä Ankkurinapissa on on tehtävä erillinen jälleenmyyjä sopimus.
Vastuu ehtojen noudattamisesta ja mahdollisten kiellettyjen tuotteiden aiheuttamista seurauksista ja vahingoista
ovat myyntipaikan vuokralaisella.
Ankkurinappi pidättää itsellään oikeuden poistaa myynnistä sopimattomaksi tai laittomaksi katsomansa
tuotteet.
Ankkurinappi ei vastaa varastetuista tai kadonneista tavaroista.
Ankkurinappi ei vastaa tavaroiden tuhoutumisesta tulipalon, vesivahingon, murron, ilkivallan tai vahingonteon
yhteydessä.
Ankkurinappi ei vastaa tuotteissa mahdollisesti esiintyvistä vioista tai puutteista.
Tuotteilla ei ole vaihto- eikä palautusoikeutta.
Pöydän vuokraaja vastaa siitä, että hänellä on omistusoikeus luovutettavaan tavaraan.
Vuokra-aikana tavarat ovat myyjän eli pöydän vuokraajan omistuksessa, ja kaikki niihin liittyvät vastuut
kuuluvat myyjälle.
Ellei pöydän vuokraaja nouda tavaroitaan vuokra-ajan päättyessä tai jättää myymättä jääneitä tavaroita
Ankkurinappiin, siirtyy niiden omistusoikeus välittömästi Ankkurinapille. Myymättä jääneet tavarat
toimitetaan tällöin myyntiin ja/tai hyväntekeväisyyteen.
Vuokra-ajan loputtua:
Ilmoita kassalle tyhjennettävän paikan numero ennen kuin tyhjennät paikan.
Ankkurinappi tilittää paikan myynnin vuokrasopimuksessa ilmoitetulle tilille vuokra-ajan päättymisestä
kolmen arkipäivän kuluessa.
Tilitys suoritetaan vuokrauskuittia sekä henkilöllisyystodistusta vastaan.
Ankkurinappi voi tilittää alle 200€:n tilityssumman myös käteisenä.
Olen lukenut ja hyväksynyt vuokrausehdot:
___________________________________
Vuokraajan allekirjoitus

______________________________________
Myyjän allekirjoitus

