Prodejní podmínky
Na burze máte možnost nakoupit či prodat věci pro děti i mládež podléhající dané
sezóně.
Zboží určené Vámi k prodeji bude přijímáno pouze v pátek 13. 4. 2018 v době od
15.00 hod do 18.00 hod v Přešticích v prostorách velkého sálu Spolkového domu.
Příjem a prodej zboží bude uskutečněn za těchto podmínek:
1.

K prodeji bude přijato pouze sezónní oblečení (jaro/léto) pro děti a mládež,
obuv, hračky, sportovní potřeby, příslušenství pro miminka.

2.

Každý může k prodeji dát maximálně 50 kusů!!!

3.

K prodeji budou přijaty pouze věci moderní, čisté, zachovalé, nepoškozené,
plně funkční.

4.

Pořadatelé si vyhrazují právo nezařadit na burzu neprodejné, poškozené,
špinavé a plně nefunkční věci.

5.

Zboží je přijímáno pouze do komisního prodeje. Neprodané věci se vracejí
prodejci. Nevyzvednuté věci budou poukázány na charitu. Pořadatelé
nezodpovídají za případné odcizení, ztrátu či poškození věcí přijatých
k prodeji během prodejní akce.

6.

Prodávající si telefonicky, emailem či osobně od pořadatelů akce vyžádá osobní
číslo. Ze strany pořadatelů burzy nebude reagováno na sms.

7.

Prodávající si na adrese www.skolkaprestice.cz stáhne a vytiskne nebo
osobně v MŠ Gagarinova vyzvedne „Prodejní list“, ve kterém čitelně vyplní
záhlaví, osobní číslo a popíše zboží určené k prodeji (pořadové číslo, popis,
cena). Při popisu jednotlivých věcí v Prodejním listu se uvádí zejména označení
druhu věci (např. tričko s krátkým rukávem, rifle,…), značka, barva, velikost,
popř. výraznější identifikační znak (např. proužek, obrázek medvídka, …). Bez
řádně a čitelně vyplněného „Prodejního listu“ nebudou věci přijímány.

8.

Každý kus určený k prodeji prodávající označí 2 totožnými vlastními štítky, kdy
jeden bude umístěn na viditelném místě, druhý skrytě např. uvnitř oděvu:
a) samolepkami
b) cedulkami připevněnými k oděvu tak, aby je nebylo snadné sundat (přišít,
uvázat na uzel).
Na štítku bude uvedeno osobní číslo, pořadové číslo věci, krátký výstižný popis
věci, značka a cena.
Komplety (např. tepláková souprava) sepněte k sobě zavíracím špendlíkem
(nepoužívejte špendlíky s hlavičkou). V případě obuvi vlepte cedulku do každé
boty zvlášť a obě boty k sobě například přivažte.

Příklad vyplnění štítku:
osobní evidenční číslo / pořadové číslo

12 / 1

popis věci

modrá bunda Adidas, vel. 86

cena

50,- Kč

9.

Věci neoznačené prodejními štítky budou vyřazeny z prodeje. Nebude brán
zřetel na to, zda věci byly řádně označeny při příjmu věcí do prodeje a např.
štítek spadl při prohlížení věcí kupujícími.

10. V rámci urychlení přijímání věcí je nutné zboží označit štítky a vyplnit
„Prodejní list“ již doma. K prodeji nebudou přijímány řádně neoznačené
věci.
11. Cenu zboží si určí sám prodávající.
12. Poplatky:
-

prodávající uhradí při předávání věci do prodeje jednorázový manipulační
nevratný poplatek ve výši 1,- Kč za každou vloženou věc. Minimální poplatek
činí 20,- Kč.
Příklad: za 23 věcí vložených do prodeje činí jednorázový nevratný poplatek
23,- Kč.
Příklad: za 15 věcí vložených do prodeje činí jednorázový nevratný poplatek
20,- Kč.

-

prodávajícímu bude po ukončení burzy při vyplácení hotovosti odečten
poplatek ve výši 15% z celkové částky utržené za prodané věci.

-

Kupujícímu bude ke každé věci připočten poplatek 1,- Kč za každou věc.
Příklad: za 4 koupené věci zaplatí kupující 4,- Kč navíc jako poplatek.

Poplatky budou určeny z části na pokrytí nákladů akce, zbylý výtěžek
bude použit pro potřeby MŠ Gagarinova, Přeštice.

Kontakty:
Tel: 728 117 404, 607 133 855, 723 187 068
e-mail:kaga@seznam.cz andrea.fialova@email.cz dashulka@post.cz

