
 EASY KIRPPIS 
Raatekankaantie 4 

80100 Joensuu 
joensuu@easykirppis.fi 

 

SUPER EASY MYYNTI 
 

” Voiko kirppis myynti olla enää helpompaa? ” 
 
Palveluun kuuluu:  
 

• Tavaroiden hinnoittelu  

• Hälyttimien asentaminen arvokkaisiin tuotteisiin  

• Vitriinipalvelu, eli laadukkaimman tuotteen myyminen erikoisvitriinissä  

• Pöydän siistiminen  

• Tavaroiden laittaminen -50% alennukseen viimeiseksi kolmeksi päiväksi  

• Myyntipöydän tyhjentäminen  
 
Myytävät tuotteet:  
 

• Myytäviä tuotteita tulee olla vähintään 100 kappaletta ja maksimissaan 120 kappaletta  

• Myytävien tuotteiden tulee olla hyväkuntoisia, puhtaita ja ehjiä  
 

 

Emme valitettavasti ota myyntiin pienempiä myyntieriä. Tuotteiden tulee koostua vaatteista ja tavaroista, jotka 
mahtuvat myyntipöytäämme. Paras on, kun tuotteet pakataan pahvilaatikoihin, joissa niitä on helppo siirtää ja 
pahvilaatikot voidaan kierrättää. Pakkaustarvikkeita emme voi säilyttää tai palauttaa.  
 
Ammattitaitoinen henkilökuntamme hinnoittelee tuotteenne vuosien kokemuksella pyrkien saamaan niistä parhaan 
hinnan. Tavoitteenamme kuitenkin on, että kaikki tuotteet tulevat myydyksi. Mahdollisten yksittäisten 
erikoistuotteiden hinta katsotaan yhdessä tavaroiden noudon yhteydessä. On suositeltavaa, että merkitsette itse 
tuotteeseen halutun myyntihinnan, mikäli kyseessä on erityisen arvokas tuote.  
 
Tavaroiden myyntiaika on kaksi viikkoa. Palvelun kulut koostuvat 20€ aloitusmaksusta ja 50% provisiosta, nämä 
veloitetaan tilityksen yhteydessä. Myyntivoitot voit hakea myyntijakson päätyttyä infopisteestämme seuraavana 
aukiolopäivänä ma–ke kello 13–18.00 välisenä aikana tai vaihtoehtoisesti tilille tilittää päättymistä seuraavana 
pankkipäivänä.  
 
Myymättä jääneet tuotteet voi halutessaan noutaa myyntiajan päätyttyä seuraavana arki päivänä klo 17.00 
mennessä. Vaihtoehtoisesti käsittelemme tavarat uudelleen kierrätykseen tai menettelemme niiden kanssa muutoin 
parhaaksi katsomalla tavalla. 
 
Mikäli tuotteet jätetään Easy Kirppikselle jälleen kierrätettäväksi, perimme 5€ kierrätysmaksun. Maksu kattaa 
mahdolliset tuotteiden käsittelystä ja hävittämisestä aiheutuvat kulut (jätemaksut).  
 
Yhteydenotot ja tiedustelu sähköpostilla osoitteeseen joensuu@easykirppis.fi 
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SUPER EASY OHJEET 
 
 
1. Rekisteröidy osoitteessa www.kirpparikalle.net Easy Kirppis Joensuun käyttäjäksi. Mikäli olet jo rekisteröitynyt, 

niin kirjaudu Kirppari-Kalleen ja tarkasta, että tietosi ovat ajan tasalla. 

 

2. Pakkaa myytävät tuotteet pahvilaatikoihin. Pakkauksen on kestettävä kuljettamista ja käsittelyä. 

 

3. Tuo tuotteet myymälään ja ilmoita henkilökunnalle, että haluat jättää tuotteet myytäväksi Super Easy palvelun 

mukaisesti. Henkilökunta osoittaa sinulle paikan mihin voit jättää tuotteesi. 

 

4. Täytä SUPER EASY LOMAKE, lomakkeen saat myymälästä. Vaihtoehtoisesti voit ladata lomakkeen 

www.easykirppis.fi nettisivuilta ja täyttää lomakkeen valmiiksi. Täytä yksi lomake jokaista laatikkoa/pussia/pakkausta 

kohti ja huolehdi, että jokaiseen pakkaukseen lomake on kiinnitetty hyvin. 

 

5. Tuotteesi jäävät myymäläämme odottamaan SuperEasy Myynti jaksosi alkua. Asetamme tuotteet myyntiin 

saapumisjärjestyksessä. Ilmoitamme sinulle tekstiviestitse kun myyntijaksosi alkaa. 

 

6. Myynti jakson päätyttyä pankkitilille tilitys maksetaan automaattisesti ja käteistilitys tulee hakea infopisteestä 

palvelukuvauksen mukaisesti. 

 
 

” Super Easyä, eikös ? ” 
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