SMUČARSKI SEJEM – SK DEVIN
PRAVILNLIK
I.

PREVZEM BLAGA
1) POŠKODOVANEGA, RAZTRGANEGA IN ZAKRPANEGA BLAGA NE SPREJEMAMO!
2) Klub sprejema artikle v prodajo, ki je organizirana v okviru sejma.
3) Prodajalec, v nadaljnem besedilu ponudnik, mora ob oddaji artikla plačati stroške obdelave blaga
za vsak oddan artikel in sicer (v ceni je vključen 22% DDV):
- Do vrednosti 19,99€: 0,50€
- Do vrednosti 49,99€: 1,00€
- Do vrednosti 99,99€: 1,50€
- Nad vrednostjo 100,00€: 2,00€
Stroški obdelave blaga zajemajo: stroške za prevzem blaga, cenitev, shranjevanje ter svetovanje pri
prodaji in prodajo. Ponudnik dobi od oddaji blaga skupno potrdilo za vse artikle, ki jih prodaja.
4) Za organizacijske stroške sejma si bo SK DEVIN zadržal prispevek 30% na ceni prodanega blaga.
5) Ceno prodaje lahko svetuje cenilec, vendar končna odločitev o ceni blaga ostane ponudniku. Cena
prodaje mora biti primerna vrednosti artikla. Starih artiklov s previsoko ceno ne bomo sprejeli.
6) Cena artikla se lahko v teku prodaje spremeni na zahtevo ponudnika, postopek cenitve se ponovi,
strošek za ponovno cenitev je 1,00€ na artikel.
7) Blaga, ki je vredno oz. ocenjeno manj kot 5,00€, ne bomo sprejeli.
8) Blago se lahko tudi podari (če odgovarja pogoju I.1). V tem slučaju se stroški za prevzem ne
zaračunajo. Klub bo zbrano blago posredoval osnovnim šolam in dobrodelnim organizacijam.

II.

PRODAJA BLAGA
1) Vsi artikli, ki se prodajajo, so razstavljeni v sejemskih prostorih in so na ogled, oziroma naprodaj
kupcem. Opremo se lahko rezervira za 2 uri, in sicer tako, da se izpolni kartonček za rezervacijo z
uro rezervacije.
2) Kupljeno blago se plača pri blagajni IZKLJUČNO V GOTOVINI.
3) Kupec mora kupljeno blago takoj odnesti iz sejemskih prostorov.
4) Ponudniku se pri blagajni izplača izkupiček za prodano blago, zmanjšan za vrednost prispevka (I.4).
5) Izplačilna blagajna posluje zadnji dan sejma od 14. ure dalje in na dan prevzema neprodane
opreme. Kasnejših zahtevkov za izplačila in za neprevzeto opremo organizator ne bo sprejemal.

III. VRAČANJE NEPRODANIH ARTIKLOV
1) Organizator bo vračal neprodano blago v nedeljo, 11. novembra od 14. ure dalje ter v ponedeljek,
12. novembra, od 10. do 19. ure
2) Za blago, ki ne bo prevzeto, kot je navedeno pod točko III.1) organizator ne prevzema nobene
odgovornosti, ker ne more in ni dolžan blaga shranjevati.
IV. SPLOŠNE DOLOČBE
1) Prodaja rabljene opreme se opravlja videno-kupljeno. Kasnejših raklamacij ne bomo upoštevali.
2) Vse morebitne reklamacije in pritožbe sprejema organizator samo med potekom sejma.
Podpis

ŽELIMO VAM, DA SE BOSTE NA SEJMU DOBRO POČUTILI IN DA BOSTE ZADOVOLJNI S PONUDBO.

