Information för platshyrestagare
Du kan välja mellan tre olika
hyresalternativ:

Alternativ 2 : En yta på 6 kvm, där du kan sälja
större saker, t.ex. möbler, hushållsmaskiner, TV
apparater, datorer, cyklar, gräsklippare, osv…

Alternativ 1 : En hylla med tre hyllplan (2
hyllor 900 x 500 och 1hylla 900 x 6 00 mm),
där du kan sälja mindre saker. Hyran för
alt. 1 är 150 kr/ 7 dagar Eller 600 kr 1 månad
.
/

Du kan prissätta dina varor hemma.
Tulavippan säljer även prisetiketter.
Viktigt är att din platsnummer som du får
när du bokar plats hos Tulavippan, skrivs i
vänstra hörnet av prislapparna och att du
ringar runt det.
Vid försäljning av kläder bör kläderna
storlek och pris framgå tydligt.
I oklara fall säljer vi varan till det pris vi kan
tolka det till.
Alla dina varor skal l rymmas på ditt eget
försäljningsställe. Du kan hämta mera varor
dagligen, om det finns plats för dem.

TIPS! Alltför trångt med varor
inspirerar inte kunderna att plocka i
dem, och försäljningen sjunker.

-

7 dagar/ 500 kr eller 1800 kr/ 1 månad
.
En yta på 3 kvm 7dagar/ 250 kr eller 900 kr/ 1 månad
klädstång 60 kr/ 7 dagar
Klädsnurra 120 kr/ 7 dagar

Hyran erläggs innan försäljningens början.
Hyrestagaren ansvarar för hyresplatsens ordning
och reda.
Det lönar sig att besöka försäljningsställe
åtminstone 1 gång i veckan, för att försäkra sig om
att allt är i ordning och fästa eventuellt lossnade
prislappar.
Om du vill ändra pris på dina varor, gör då nya
prislappar. Vi godkänner inte ändrade prislappar
för undvikande av oklarheter.
Om du på ditt försäljningsställe hittar främmande
varor, var då snäll och för dem till det ställe som
numret visar. Ett ordningsfullt försäljningsställe
tilltalar kunderna.
När du kommer för att städa undan dina varor sista
försäljningsdagen, meddela då hyreskassan, se
efter om andra hyrestagares varor finns på din
hylla och returnera dem till sin plats. När du städat
din plats betalar vi oavkortat ut pengarna för din
försäljning. Om du inte tömmer din hyresplats sista
dagen, debiterar vi 50 kronor för tömning.

Prisetiketter finns att köpa:
15 kr/ark (65 stycken) vita.

.

Alternativ 3 : För den som har en större sak t.ex
en soffa, cykel, osv. att sälja gäller följande
prislista:
.
gäller 25 % av försäljningspriset

.

Vid försäljning av varor
gäller följande regler:
1.

Ingen försäljning av mat, dryck,
tobak, godis eller levande djur
är tillåten på hyresplatserna.

2.

Du får inte ta in något
brandfarligt eller explosivt gods i
lokalen, t.ex. gasoltuber,
sprayfärg, bensin, osv…

3.

Stereo-, video-, data-, telefoni-,
och TV-utrustning får säljas
endast mot uppvisande av
kvitto.

4.

All försäljning sker via vår
kassa.

5.

Prissätt dina varor i jämna
kronor, inga ören.

6.

Bara säkra produkter får säljas.
En vara får inte utgöra en risk
för konsumentens hälsa eller
egendom.
Lämna bara hela och
funktionsdugliga saker till
försäljning. Är en vara sönder
skall detta framgå på
prislappen.

7.

Tulavippan har öppet:
MÅNDAG - FREDAG
kl. 12.00 -

17.00

LÖRDAG och SÖNDAG
Kl. 10.00 – 15.00

Telefontid måndagar
kl. 17.00 - 19.00
Tel. 070-4193217.

Hyr en hylla i dag!

SE HYRESAVTAL FÖR MERA INFO!
Det är rökförbud i hela
lokalen !

ÖSTTJÄRNA 110
78560 DJURÅS
Tel: 070 -419 3217
www.tulavippan.com

