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1. Myyntipaikan hinta on 19 € / viikko, 29 € / 2 viikkoa ja 49 € / 4 viikkoa. Vuokra maksetaan 
etukäteen kassalla.

2. Kun asiakas haluaa päättää vuokrasopimuksensa, siitä tulee ilmoittaa erikseen vähintään 
2 vrk etukäteen. Vuokrasopimus jatkuu automaattisesti viikon kerrallaan eteenpäin, mikäli 
asiakas ei päätä sitä. Seuraavan viikon vuokramaksu suoritetaan etukäteen kassalla.

3. Mikäli asiakas ei huolehdi maksuistaan 14 vuorokauteen, tai nouda tuotteitaan pois 14 
vuorokauden aikana, jäävät mahdolliset rahat myynnistä ja tavarat Kirppis Kultapensaan 
omaisuudeksi.

4. Kun asiakkaan vuokrasopimus on päättynyt, on hänen tyhjennettävä ja siivottava käytössä 
ollut myyntipaikka viimeistään 30 minuuttia ennen Kirppis Kultapensaan sulkemisaikaa.

5. Vuokrasopimuksen hintaan sisältyy 1 arkki hintalappuja, jotka voi ladata Kirppis 
Kultapensaan verkkosivuilta (kirppiskultapensas.com).

6. Mikäli asiakas haluaa vaihtaa tuotteensa hintaa, vanha hintalappu on korvattava asiakkaan 
toimesta uudella.

7. Syyskuun 1. päivänä voimaan astui lakimuutos, jonka myötä emme voi enää veloittaa 
asiakkaalta pankkikortilla maksetusta ostokerrasta aiemmin veloittamaamme 0,50 €. 
Jatkossa tämä summa veloitetaan myyjältä kustakin ostokerrasta. Emme kuitenkaan 
halua, että myyjät kokevat tappiota muutoksen myötä, joten suosittelemme kirppispaikan 
varaajaa laittamaan 0,50 € ylimääräistä jokaisen tuotteen hinnan päälle. Tähän 
sopimukseen suostumalla hyväksyt tämän ehdon.

8. Tuotteet, jotka löytyvät ilman hintalappua, säilyvät meillä 2 viikkoa, jonka jälkeen 
lahjoitamme ne hyväntekeväisyyteen.

9. Kaikkien myytävien tuotteiden on ehdottomasti oltava laillisia. Jos tuote on epäasiallinen, 
henkilökunnallamme on oikeus poistaa tuote myynnistä.

10. Kaikki myynnissä olevat tavarat ovat asiakkaan omalla vastuulla. Kirppis Kultapensas ei 
ole vastuussa rikkoutuneista tai hävinneistä tuotteista.

11. Tuotteita ei saa ripustaa hyllyjen päätyihin, eikä niitä saa olla käytävillä.
12. Myytäväksi tuotavien vaatteiden ja muiden tuotteiden on oltava sekä ehjiä että puhtaita.
13. Kirppis Kultapensas tarjoaa asiakkaan käyttöön henkarit ja ne sisältyvät vuokran hintaan.
14. Kirppis Kultapensas ei korvaa mahdollisen tulipalon ja/tai vesivahingon vuoksi vioittuneita 

tuotteita. 
15. Näpistysten ja varkauksien kohdalla keskustelemme asiakkaan kanssa mahdollisesta 

yhteydenotosta poliisiin. 
16. Käytämme keräämiämme yhteystietoja (nimi, sähköposti, puhelinnumero) ainoastaan 

yhteydenpitoon asiakkaidemme kanssa ja säilömme ne Kirppis Kultapensaan tiloissa 
mapitettuina.

Hyväksyn yllä olevat ehdot: 

________________________________________ 
Asiakkaan allekirjoitus

Tsemppiä myyntiin! 
Ystävällisin terveisin, Kirppis Kultapensaan väki 

http://kirppiskultapensas.com

