
Vuokrausehdot & Ohjeet  

 
Kirppispöytä: Itsepalvelukirppis on tarkoitettu vain yksityisten henkilöiden 

myyntipaikaksi. Oman pöytäpaikan alle ei saa laittaa tavaroita myyntiin lattialle.  
Parhaimman myynnin saavutat, kun et tuo pöydälle kerralla liikaa tavaraa ja pidät pöytäsi 

siistinä. Pöytää siivotessasi/tyhjentäessä, katso ettei joukossa ole toisten omaisuutta, jos 

on, tuo ne kassalle. Jätä kirpputorin henkarit omille paikoilleen. Kassahenkilökunta 

tulostaa myyntiin tarkoitetut viivakoodit, kaikissa tuotteissa tulee olla asiakkaan oma 

viivakoodi. Myyntipöytä tulee tyhjentää vuokrasopimuksen päätyttyä. Tuotteet siirtyvät 

Heinolan Kauppahallin omaisuudeksi jos pöytää ei tyhjennetä ajallaan. 

50/50% : Sopimuksen kesto on kuukauden. Asiakkaan pitää muistaa itse jatkaa 

sopimusta tai ilmoittaa lopettamisesta annettuun päivään mennessä. Jos asiakas ei uusi 

sopimusta kahden viikon sisällä ajan loppumisesta, siirtyvät hänen myyntinsä ja 

mahdolliset tavarat kauppahallin omaisuudeksi.   Pitkään olevat huonekalut voidaan 

pyytää noutamaan tai poistaa korvausta vastaan.  

Päätämme itse mitä huonekaluja otamme vastaan kunnon ja tilan mukaan. Emme pidä 

listaa tavaroistasi monta tuot tai mitkä tuotteet ovat menneet. Lopettaessa voit jättää 

tavarasi kauppahallin omaisuudeksi tai itse kerätä tavaroitasi eri osastoiltamme. Me emme 

tiedä niiden tarkkaa sijaintia. Käy kassan kautta lopettaessa niin katsomme että viemäsi 

tuotteet ovat varmasti sinun. 

 

Kaikille: Myytävien tuotteiden tulee olla puhtaita, ehjiä ja siistejä! Piraattituotteiden, 

aikuisviihteen, aseiden, vaarallisten aineiden, päihteiden, sekä elintarvikkeiden myynti on 

kielletty. Mikäli myyjä tuo edellä mainittuja kiellettyjä tuotteita myyntiin ja aiheuttaa niillä 

henkilö- tai esinevahinkoa, on hän korvausvelvollinen haitasta. Yritys pidättää oikeuden 

poistaa myyntikelvottomat tuotteet myynnistä.  

Heinolan Kauppahallit Oy ei vastaa varastetuista tai kadonneista tuotteista eikä tuotteiden 

tuhoutumisesta tulipalon, vesivahingon, murron, ilkivallan tai muun meistä riippumattoman 

syyn sattuessa. Vuokraamalla hälyttimiä vähennät hävikkiä. Myydyillä tuotteilla ei ole 

vaihto- eikä palautusoikeutta. Myyjä vakuuttaa, että hänellä on omistusoikeus myytävään 

tavaraan. Varastetun tavaran tai toisen omaisuuden myyminen on kielletty.  

  

Kielletyt tuotteet:  

Ilman valmistajan lupaa monistetut tietokonepelit, cd-levyt, dvd-levyt ja muut tallenteet 

("piraatit"), elintarvikkeet ,tuoteväärennökset,alkoholi- ja tupakkatuotteet, lääkkeet, 
uhanalaisten ja rauhoitettujen eläinten nahasta valmistetut tuotteet ja täytetyt eläimet, 

kaikki elävät eläimet,sellaiset tuotteet, joiden myyminen on luvanvaraista, ellei myyjä voi 

osoittaa luvan olemassaoloa ja sellaiset tuotteet, joiden valmistaminen, myyminen tai 

ostaminen on Suomen lain vastaista.  

  

  


