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LumindoLife on second hand putiikki, jonka myymillä tuotteilla ei ole vaihto- tai palautusoikeutta.
LumindoLife (myöhemmin me-muodossa) sitoutuu noudattamaan näitä ehtoja omassa toiminnassaan ja
myyjä (ehtotekstissä sinuteltuna) sitoutuu niihin allekirjoituksellaan myyntitilisopimuksen laadintahetkellä.

Myyntiin tuotavat tavarat
Voit tuoda tuotteesi myyntiin aukioloaikanamme tai sopimuksen mukaan. Pidätämme itsellämme oikeuden
valita myyntiin tulevat tavarat. Voit luottaa hinnoittelussa ammattitaitoomme tai ilmoittaa itse haluamasi
myyntihinnan, johon lisätään meidän myyntiprovisiomme.
Myynnissä olevat tuotteet ovat aina valmiita otettavaksi käyttöön sellaisenaan, eli ne ovat jo myyntiin
tuotaessa puhtaita, ehjiä ja siistejä. Me luetteloimme kaikki myyntiin tulevat tuotteet, mutta myös myyjän
tulee pitää omaa luetteloaan tuomistaan tuotteista haluamallaan tavalla.
Tuodessasi tavarasi luovutat ne myytäviksi ja laadimme yhdessä niistä myyntitilisopimuksen, jonka
allekirjoitettuamme sitoudumme yhdessä sopimiimme ehtoihin. Tuotteesi eivät voi olla samaan aikaan
myynnissä muualla, esim. nettikaupoissa.
Huomioithan, että emme ole vastuussa kadonneista tai varastetuista tuotteista. Emme vastaa tuotteittesi
tuhoutumisesta mahdollisen ilkivallan, murron, tulipalon, vesivahingon tai muun meistä riippumattoman
syyn seurauksista.

Hintalaput
Kaikki myyntiin tuotavat tuotteet saavat myyjäkohtaisen viivakoodihintalapun. Kiinnitämme tuotteeseen
tarran tai hintalapun siististi nylonkiinnikkeellä. Hintalappuihin EI SAA tehdä muutosmerkintöjä kynällä.
Kassalla ei hyväksytä muunneltuja hintalappuja.
Alennustuotteissa näkyy alennuksen määrä, joka on merkitty toimestamme punaisella.

Myyntijakso
Myyntijakson pituus on 3 – 4 viikkoa, myyjän kanssa yhdessä sopimamme myyntiaika, joka kirjataan
sopimukseen.
Varastotilojen rajallisuuden vuoksi myymättä jääneet tuotteet tulee noutaa pois viiden (5) päivän sisällä
sovitun myyntiajan päättymisestä. Myyntitilisopimukseen kirjataan myyntijakso sekä päivämäärä, jolloin
tuotteet tulee noutaa pois. Noutamatta jääneet tuotteet siirtyvät ilman eri ilmoitusta omistukseemme,
jolloin toimimme niiden kanssa parhaaksi katsomallamme tavalla.
Mikäli haluat lopettaa myyntijakson ennen myyntitilisopimuksessa sovittua päättymispäivää, perimme siitä
25 euron keskeytysmaksun.
Voimme jatkaa myyntitiliaikaa, mikäli putiikkimme resurssit sen sallivat.

Provisiomyynti
Otamme myyntiin naisten vaatteita, kenkiä, laukkuja, asusteita ja koruja, mahdollisesti myös kodin
tekstiilejä ja käyttöesineitä. Kaikki myyntiin tulevat tavarat ovat aina valmiita otettavaksi käyttöön
sellaisenaan, eli ne ovat jo myyntiin tuotaessa puhtaita, ehjiä ja siistejä.

Myyntitilin perustamismaksu on 20 euroa per 25 tuotetta (0,80 euroa/kpl). Se peritään myyntitilin
avaamisen yhteydessä ja se kattaa hinnoittelun ja esillepanon. Uuden jakson alkaessa sekä toistaiseksi
voimassa olevissa sopimuksissa uusista tuote-eristä peritään 20 euroa per 25 tuotetta.
Perimämme provisio on 40 %, ellei myyntitilisopimuksessa toisin sovita. Myyntihinnoista vähennetään 24 %
vero ennen myyntituottojen laskentaa. Myyntitilisopimukseen merkitty ja allekirjoituksin vahvistettu
provisio on se, jota noudatamme tilitysvaiheessa ja joka on yleisehtoja pätevämpi.
Kassajärjestelmästä saadaan ajantasainen myyntiraportti, josta selviää 24 % vero-osuudella vähennetty
provisio-osuus sekä sinulle tilitettävä veroton myyntituotto.

Tilitys
Tilitys tehdään myyntijakson päätyttyä provisio-osuudella vähennettynä kassajärjestelmästä saadun
ajantasaisen myyntiraportin perusteella kun käyt noutamassa myymättömät tuotteesi. Tarkistamme
henkilöllisyytesi ennen tilitystä. Emme hyväksy valtakirjaa myyntituottoja tilitettäessä.
Tilitämme myyntituotot tilillesi käyntisi jälkeen kahden (2) päivän sisällä myyntijakson päätyttyä ja tilitys
näkyy tililläsi muutaman päivän kuluessa riippuen pankkien välisen maksuliikenteen aikatauluista.
Tilanteen mukaan tilitys voidaan suorittaa käteisellä tuotteita noutaessasi. Tilitys tarkastetaan ja
allekirjoitetaan tilitysvaiheessa eikä siihen mahdollisesti liittyviin asioihin palata enää myöhemmin.

Muut ehdot
Asusteesi voidaan halutessasi pukea näyteikkunaan nuken ylle / laittaa ikkunalle lisämaksua vastaan.
Muilta osin päätämme putiikissa myytävien tuotteiden esillepanosta, myös ikkunasomistuksesta.
Pidätämme oikeuden valokuvata putiikissamme myytäviä tuotteita ja käyttää kuvia harkintamme mukaan
markkinoinnissamme.
Mikäli tuotteiden pois noutaminen viivästyy sairastapauksesi vuoksi, siitä tulee ilmoittaa välittömästi
putiikkiimme. Erittäin vakavissa sairastapauksessa LumindoLife ja asiakas voivat toimia tapauskohtaisesti
yhdessä sovituin säännöin. Lääkärintodistus pitää kuitenkin aina toimittaa putiikkiimme viipymättä.
Emme ota myyntiin elintarvikkeita, alkoholia, tupakkatuotteita, huumaavia aineita, lääkkeitä, piraatteja
emmekä K-18 –tuotteita. Kaikkien tuotteiden tulee olla siistejä ja valmiita otettavaksi käyttöön sellaisenaan.
Me valitsemme kaiken myyntiin tulevan tavaran ja sinun tulee todistaa tuotteen käyttökelpoisuus.
Sinä vastaat aina myyntiin tuomasi tavaran aitoudesta sekä uudelle käyttäjälle mahdollisesti aiheutuneesta
henkilö- tai esinevahingosta.

LumindoLife ja hyväntekeväisyys
LumindoLife tukee tilanteen mukaan valitsemiaan yhdistyksiä tai järjestöjä ja tekee yhteistyötä vaihtuvien
tahojen kanssa.
Lahjoitamme harkintamme mukaan myymättä jääneitä tai muita tuotteita yhteistyökumppaneillemme tai
tilanteen mukaan akuuttiin kohteeseen, jotka käyttävät niitä tarpeittensa mukaan tai toimivat niiden
kanssa parhaaksi katsomallaan tavalla. Tuomme mahdollisuuksien mukaan tietoonne yhteistyökumppaneidemme kuulumisia ja terveisiä ja näin voimme yhdessä iloita kierrätyksestä saavutetuista
hyödyistä ja iloisista asioista.
Osapuolet sitoutuvat näihin ehtoihin varauksetta ja vahvistavat sen myyntitilisopimuksen
allekirjoituksellaan.

