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Paikan varaaminen

Myyntijaksoista peritään aina voimassa olevan hinnaston mukainen viikko- tai 

kuukausivuokra. Ei erillistä provisiokorvausta. Paikan voi varata sähköpostitse 

info@playsson.net paikan päällä.

Myyntijakso tulee maksaa aina ennakkoon myymälässä. Varauksen jälkeen varaus on 

sitova, eikä varausmaksua palauteta peruutustapauksissa. Maksetun varauksen voit 

kuitenkin siirtää eteenpäin, mikäli ilmoitat asiasta kahta (2) päivää ennen varauksen 

alkamista. Hinnoittelun voit tehdä jo kotona valmiiksi tulostamalla myymälän sivuilta 

hintalappuja (pdf-tiedosto).

Varaamalla paikan sitoudut myös noudattamaan sääntöjä ja sopimusehtoja. Varauduthan 

todistamaan henkilöllisyytesi paikkaa varatessa sekä tilityksen yhteydessä.

Myyntiaika

Myyntiaika on lyhimmillään kaksi (2) viikkoa sisältäen 14 myyntipäivää myymälän 

aukioloaikoina. Myyntiaika alkaa valitsemastasi viikonpäivästä ja voit tuoda tavarasi heti 

sovittuna ajankohtana.

Paikkavuokraan sisältyy

Myyntipaikka, joka sisältää oman pöytätilan sekä naulakkotilaa. Henkilökohtainen 

asiakaspalvelu.

Myyntijakson aikana

Tuo myyntiin vain ehjiä ja siistejä varusteita. Mikäli tuotteessa on jokin vaurio, merkitse 

siitä tiedot hintalappuun. Henkilökunnalla on oikeus poistaa myyntiin sopimattomat tuotteet

pöydistä. Täytä myyntipöytäsi maltillisesti, pöytää voi täydentää vaikka joka päivä menekin
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mukaan.

Voit ottaa myyntipaikastasi kuvia ja julkaista niitä esim. Instagramissa (@playssonnet, 

#playssonnet) myyntiä edistääksesi. Kanavamme tavoittaa kymmeniä tuhansia 

hevosharrastajia viikottain!

Myyntiajan päätyttyä

Tilitykset maksetaan ensisijaisesti aina tilillesi. Myyntituotto tilitetään asiakkaalle viikon 

kuluessa tilitysraportin allekirjoituksesta.

Kirppistuotteilla ei ole vaihto- tai palautusoikeutta. Playsson.net ei vastaa kadonneista, 

varastetuista tai vahingoittuneista tavaroista, eikä myytävien tuotteiden kunnosta tai 

laadusta. Tavarat ovat myyntipöydän vuokranneen asiakkaan omalla vastuulla.

Yleisten sopimusehtojen lisäksi seuraavaa

Myyntijakso on 2-4 viikkoa, jonka päätyttyä voit hakea myymättä jääneet tavarat itsellesi 

sekä kuitata tilitysraportin. Tilitämme myyntijakson tuoton viikon kuluessa tilillesi. 

Säilytämme tavaroitasi viikon ajan myyntijakson päättymisestä. Mikäli tavaroita ei noudeta 

eikä tilitystä tehdä viikon kuluessa, siirtyvät tavarat sekä niiden myynti Playsson.netille.

Myymälässämme pystyy maksamaan käteisellä sekä yleisimmillä maksukorteilla. 

Maksupalveluntarjoajana on iZettle AB, joka on on Ruotsin maksupalvelulain (2010:751) 

mukainen maksupalveluntarjoaja ja toimii Ruotsin finanssivalvonnan alaisuudessa. 

Järjestelmässä kaikki liikenne rekisteröidään ja tutkitaan epätavallisen ja epäilyttävän 

toiminnan havaitsemiseksi. iZettlen turvallisuusprosessi laajentuu samassa tahdissa 

järjestelmän kasvun ja kehityksen kanssa.

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-2010751-om-betaltjanste_sfs-2010-751/
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