SECOND HAND STORE
Isokatu 8, FI-90100 Uleåborg
Tel: + 358 40 5488 180
www.secondhandstore.fi

Arbets tid
Måndag-Fredag: 10am-6pm
Lördag: 10am-4pm
Söndag: Stängd

PRISLISTA

Borden på övervåningen: (när man betalar i förskott)
35 e / 7 dagar
65 e / 14 dagar
94 e / 21 dagar
119 e / 28 dagar
Pris vid betalning i efterhand 36 e / 7 dagar
Priser för dem som har ett giltigt student kort: (betalas i förskott)
34 e / 7 dagar
64 e / 14 dagar
90 e / 21 dagar
115 e / 28 dagar
Pris vid betalning i efterhand (för dem som har ett giltigt studentkort) 35 e / 7 dagar.
Borden på nedervåningen: (betalas i förskott)
27 e / 7 dagar
47 e / 14 dagar
66 e / 21 dagar
80 e / 28 dagar
Pris vid betalning i efterhand 28 e / 7 dagar.
Priser för dem som har ett giltigt student kort: (betalas i förskott)
26 e / 7 dagar
46 e / 14 dagar
62 e / 21 dagar
76 e / 28 dagar
Pris vid betalning i efterhand (för dem som har ett giltigt studentkort) 27 e / 7 dagar.
Där finns också några bord på nedervåningen, längst bort i butiken som kostar 2021e / 7 dagar.
Vi debiterar en 5% serviceavgift på all försäljning (t. ex. 5 euro på en
försäljning på 100 euro.
Du få en försäljning kostnadsfritt rapport när du hämtar din föprsäljning. Extra raportter kostar 0,50€.
Kom och prata med oss i kassan. Vi hjälper dig!
Extra dagar för alla bord → kostar 7 e / dag.

INSTRUKTIONER FÖR SÄLJAREN

Säljperiod
Du kan börja sälja dina varor vilken dag som helst. För att göra en bokning, var snäll och ring oss
eller gör en bokning vid kassan.
Försäljnings bordet
Du får ett 90cm x 65 cm stort bord med två plan och en 1,20m stång för dina varor. Du behöver
inte ta med dina egna galger. Dina mest värdefulla föremål kan förvaras i skåpet bakom kassan på
övervåningen. Till ett pris på 0,50€ / vara / 3 veckor. CD-, DVD-skivor och videospel (priset minst
3€) kan förvaras i kassan gratis. Du har alltså endast förpackningarna liggande på ditt försäljnings
bord.
Vi har begränsat utrymme för större föremål som till exempel möbler.
Du kan börja fylla bordet två timmar före stängningsdags dagen innan din första försäljnings dag.
Du kan också fylla ditt bord på din första försäljnings dag från och med kl 10. Du måste tömma
bordet och redovisa försäljningen en timme före stängningsdags på din sista försäljningsdag.
Annars kommer vi automatiskt att fortsätta din reservation. Vi debiterar 25 euro för tömning och
rengöring av bordet.

Bordets kondition
Det lönar sig att sköta om ditt bordet under veckan. Tänk på att ha en snygg yta samt hela och
rena kläder, det kommer öka din försäljning. När butiken är öppet kan du tillföra nya varor till
försäljning. Åt filmet avsedda för vuxna har vi reserverat en hylla på laglig höjd.
Större föremål
Till större föremål raknas TV-apparater, hushållsmaskiner, cyklar, barnvagnar, bilbarnstolar och alla möbler
vara större föremål. Om du vill sälja större föremål, får du speciella prislappar för dem.
Större föremål ligger på sitt eget område.
Fast du har ett försäljningsbord ingår inte golvytan i hyrespriset. Därför har försäljningsbordet och
de större varorna sina egna platsnummer. Försäljningstiden är tre veckor. Som
försäljningsprovision debiterar vi 20% på försäljningspriset av dem som har hyrt ett
försäljningsbord och 25 % av försäljningspriset av alla andra.
Om dina varor inte blir sålda under försäljningstiden, du kan hamta dem. I detta fall debiterar vi
inte någonting för lagringen. Om någon lämnar varor i butiken efter säljperioden, hanterar vi dem
som om de vore våra egna.
Streckkod taggar
Vi användar streckkod taggar. Du kan köpa dina prislappar i kassan när du hyr bordet. Priset för
ett ark med 33 prislappar är 0,50€ .
Prislapparna får automatiskt ett serienummer, med vilket du kan hålla reda på försäljningen av
dina varor. Vi kommer inte att ta vara på prislapparna. Varje prislapp tillhör ett bord och är
numrerade i förväg så du behöver inte numrera dem. Däremot måste du skriva produktnamn
och produktpris på prislappen. Du kan fästa prislappen på kläderna med en
prissättningsmaskin, som du kan låna av oss.
Du måste fästa prislapparna på kläderna försiktigt, så att de inte lämnar några märken efter sig.
Om du ändrar priset på någon produkt, måste du döra en ny prislapp. Om någon av dina varor är
trasiga, måste du nämna det på prislappen. Produkter utan prislappar och saker som försäljaren
har lämnat i butiken kommer att lagras i en vecka och sedan säljas vidare.
Second Hand Store – klubben
Gå med i vår klubb genom att skicka oss ett mejl med ämnet ”SHS Klubben”. Berätta din e-post
adress, fullständiga namn och telefonnummer. Som medlem av klubben får du speciella
erbjudanden på borduthyrning och en 50% rabbatt på betald larm. Dessutom behöver inte
klubbens medlemmar betala oss så mycket i ersättning för försäljningen som icke-medlemmar, det
blir alltid billigt. Provisionen är alltid 22% oavsett om du har hyrt ett bord eller inte. Du får också
en längre försäljningstid för dina varor, fyra veckor istället för tre.
Vi informerar våra medlemmar om ”members only” specialerbjudanden via e-post och på
webbsidor. Du kan hämta ditt personliga medlemskort från vår butik cirka två veckor efter att du har
skickat in din ansökan. Vi kan också skicka medlemskortet per post.
Redovisning och säkerhet
(Försäljaren är alltid ansvarig för alla sina tillhörigheter.)
Av säkerhetsskäl får du dina pengar endast genom att bevissa din identitet. När du betalar ditt
bord kommer vi att kontrollera din identitet. Närhelst du har sålt din varor kan vi betala dig. Av
säkerhetsskäl reserverar vi kontanter i kassan för de sörsäljare, vars försäljningsperiod slutan den
dagen. På grund av detta ber vi dig meddela oss minst en arbetsdag i förväg innan du vill att vi
betalar dig större summor.Vi lämnar inte ut uppgifter om redovisningas på telefonen.
Second Hand Store har en övervakningskamera med ett alarmsystem. Du kan hyra ett alarm för
varor vars pris är under 10 euro; ett alarm kostar 0,30 euro. Varor som kostar över 10 euro är
försedda med gratis alarm. Avgiften på hyran täcker hela din försäljningsperiod.
Det är förbjudet att sälja mat och/eller olagliga varor (t. ex. stulna varor eller → andra olagliga
kopior). Vi tar till försäljning främst begagnade varor.

Var snäll och följ reglerna - välkommen till Second Hand
Store!

