KASUTATUD TALVEVARUSTUSE LAAT
„EGA TALI TAEVA JÄÄ!“
Suusatamine on Eestis populaarne ja usutavasti ei ole kedagi, kes ei teaks kedagi, kellel
ei oleks kodus suusavarustust, mis on nurka seisma jäänud, oodates nukralt, et keegi ta taas
lumele viiks. Samas on palju neid, kes hea meelega endale või lastele suusavarustuse ostaksid,
kuid varustuse hind saab takistuseks. Et mõlemad murelised kokku tuua,
toimub 18. novembril 2017 viiendat korda „Suur Suusalaat Lõunakeskuses”.
Sina tood oma suusa-, uisu, või mäesuusa/lumelauavarustuse meile, ütled hinna ning meie
paneme selle laadapäeval müüki! Sa ei pea ise laadapäeval kohal olemagi, et oma varustusele
uus omanik leida! Meie tegeleme sellega ning Sina saad nädalavahetust nautida.

Too oma suusavarustus müüki:
•

Tartu Lõunakeskuse uisulaenutusse
o Kolmapäevast reedeni (15.nov-17.nov), kell 10:00 - 21:00

•

A&T Sport Tartu esinduskauplusesse aadressil Tähe 98, Tartu
o 1.-17. november 2017 tööpäeviti kell 10:00 - 19:00, L 10-16.

• Varustus, mille müüki tood, peab olema PUHAS ja TÖÖKORRAS!
• Hinna oma suusavarustusele määrad Sina ISE, täites kohapeal vastava MÜÜGISEDELI!
• Meie võtame Sinu poolt toodud puhta ja töökorras ning Sinu poolt määratud hinnaga
suusavarustuse oma inventarisüsteemi. Sinule jääb üks pool müügisedelist, mille alusel
saad hiljem müümata jäänud kauba tagasi!
• Müüdud varustuse komisjonitasu läheb suusaklubi MTÜ Suusahullud arendustegevusse!
• Komisjonitasud:
• 5€….10€ komisjonitasu 1.50€
• 11€….99.99€ komisjonitasu 15%
• 100€…. komisjonitasu 10%
• Miinimumhind müüki toodaval varustusel on 5€.
• Liigvana, ebaturvalist, musta või muul viisil müügiks kõlbamatut varustust müüki
EI VÕETA!
Tegemist ei ole vanavara kauplemise, vaid korralikule kasutatud varustusele uue omaniku
leidmisega.

NÄITEID LIIGVANAST KAUBAST, MIDA LAADALE MÜÜKI EI VÕETA!

Laadapäevale võtame müüki:
❖ MURDMAA-NING MÄESUUSAD JA MÄESUUSA KIIVRID
❖ LUMELAUAD
❖ UISUD
❖ SUUSAKEPID
❖ SUUSASAAPAD (murdmaa, mäesuusa, lumelaua)
•

Laadamüüki EI TOIMU varuosadele!

•

Laadapäeval hindadega kauplemist ei toimu. Müüja poolt eelmärgitud kaubale (mitte kõigele!)
kehtib soodustus -25% alates kella 15:00 laadapäeval ning järelmüügi päeval (P, kell 10-18).
Müüja poolt määratud hind on lõplik ja edasikaebamisele ei kuulu!

•

Müüdud kauba eest teeme Sinu poolt antud pangakontole laadapäevale järgneva töönädala
jooksul ülekande, millest on mahaarvutatud komisjonitasu.

•

Laadal saab varustust osta sularahas või pangakaardiga.

•

Kõik müügid on lõplikud. Varustuse ümbervahetamistega tagastamist ei toimu!

•

Kaupa müüki tuues varu kannatust! Sa ei ole arvatavasti ainus, kes tuleb oma varustust müüki
tooma.

•

Kui laadapäeval Sinu varustus endale uut omanikku ei leidnud, tule oma varustusele järgi laada
järelmüügipäeva jooksul, pühapäeval (19.11) Tartu Lõunakeskusesse kell 10:00-18:00.

•

Kui Sa ei ole oma varustusele järgi tulnud või varustuse tagasisaamises korraldajatega teisiti kokku
leppinud, läheb Sinu varustus annetusena suusaklubi, MTÜ Suusahullud, kasutusse.

•

Müümata jäänud varustuse koodid ilmuvad hiljemalt laupäeva (18.11) õhtu kell 21:00
Suusahullude kodulehele: www.suusahullud.ee
Nii tead, kas on vaja müümata jäänud varustusele järgi tulla või oma pangakontole lisa oodata.

MTÜ Suusahullud
Laulupeo pst 25, Tartu

