HYRESAVTAL – Hyllis
Boka plats
Första veckohyran betalas i förskott i samband med incheckningen. Därefter dras en dagshyra varje dag som betalas vid
utcheckning. Minsta hyresperiod är en vecka, sju dagar. Hyrestiden startar när butiken öppnar på din första hyresdag.
Avslut / utcheckning
Vid tidsbestämd hyrestid ska hyresplatsen plockas ur på hyresdagens sista dag. Har ni bokat hyrestiden tillsvidare ska avslut
av hyresperioden meddelas senast två dygn innan avtalstidens slut.
Vid avslut ska försäljningsplatsen tömmas och städas under sista försäljningsdagen på butikens öppettider. Vid utcheckning
ska alla prislappar sitta kvar. Stickprov av utcheckade varor förekommer. Klienten ansvarar att inga andra varor än dennes
följer med vid utcheckning.
Vid utcheckningen betalas försäljningssaldot, med eventuella avdrag, ut till angivet konto eller i den mån det är möjligt
kontant. Vi begär alltid legitimation vid utbetalning av saldot. Utbetalning görs endast till den som är registrerad på
försäljningsplatsen.
Helt och rent
För allas trevnad så ska det vara ordning och reda i/på samtliga försäljningsplatser.

•

Kläder ska vara hela och rena.

•

Elektriska/elektroniska produkter ska vara säkra och fungera.

•

Verktyg och maskine r ska vara väl rengjorda och fungera.

•

Produkter med bristande funktion får endast säljas om det via tydlig märkning framgår att det är ett
reparationsobjekt eller reservdel.

•

Pornografiskt material, begagnad kosmetika, begagnade underkläder samt livsmedel får ej säljas.

•

Alla produkter ska vara lagliga. Hyllis har rätt att bedöma och ta bort EJ godkända produkter.

Prismärkning
Klienten ansvarar själv för prissättningen av de varor som ska säljas. Endast prislappar från oss får användas. På etiketten
ska stå pris samt en kort beskrivning av varan. Vid prisändring ska ny prislapp sättas på varan.
Varor som saknar prislapp eller har felaktig prislapp lagras i två veckor därefter tillfaller varan butiken. Det är kundens
ansvar att titta vid anvisad plats för varor som saknar prislapp.
Säkerhet i butik
Butiken är kameraövervakad med inspelning.
Ej tillåtna varor
Pornografisk material, begagnad kosmetika, begagnade underkläder samt livsmedel får inte säljas. Inte heller någon form av
droger eller vapen. Säljaren ansvarar för att varorna är lagliga.
Försäljning av värdefulla, mindre varor
Försäljning av värdefulla mindre varor, sker mot provision på 25 %. Finns varan kvar efter 30 dagar så ska den avhämtas.
Osålda varor
I mån av plats finns det möjlighet att lämna ej sålda varor på anvisad plats. Dessa tillfaller då butiken som reducerar priset,
säljer och skänker pengarna till välgörande ändamål.
Ansvar
Butiken ansvarar inte för förstörda eller försvunna produkter. Butiken ersätter inte brand eller vattenskadade produkter.
Misstänkt stöld anmäls omgående till polisen och ärendet behandlas som butiksstöld.
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