Müügiboksi rentimise tingimused
1. Müügiboksi rentimine jõustub rendilepingu allkirjastamisel ja rendihinna tasumisel.
2. Turvalisuse huvides tehakse rentniku dokumendist koopia.
3. Lepingu allkirjastamisega NÕUSTUB rentnik XXL Kirbuturg tingimustega.
4. Rentnik kirjutab oma nime arusaadavalt TRÜKITÄHTEDEGA.
5. Rendiperioodi on võimalik ka pikendada telefoni teel või facebooki kaudu – juhul, kui müüki
on toimunud.
6. Infot müügi kohta saavad lepingusse märgitud isikud.
7. Rentnik sildistab kauba ning määrab sobivad hinnad. Hind ja boksi number PEAVAD
OLEMA kirjutatud ARUSAADAVALT!
8. Müügiboksi on võimalik tuua esemeid juurde, neid vahetada, ümber hinnata või teha
soodustuse plakat (soodusest teavitada kindlasti müüjat). Hinna muutmisel tuleb silt ümber
vahetada. KEELATUD on hinda sodida!
9. Müügiboksis on lubatud vaid protsendiline soodustus, mis hõlmab kogu boksi sisu.
10. Müüki on oodatud kõik, mis mahub ainult boksi. Palun boksi panna asju mõõdukalt, sellest
sõltub ka müük. Suuremate toodete puhul on võimalus rentida eraldi põranda koht.
11. Ei ole lubatud müüa kaupa, mis on seadusega keelatud (s.h. külmrelvad, tulirelvad, alkohol,
tubakatooted, retseptiravimid).
12. Müügitulu on rendiperioodil müüdud esemete kogusumma.
13. Väljamaksed toimuvad rendiperioodi lõpus ülekandega, vajadusel sularahas (vähemalt 1 päev
etteteatamisega). Pikema rendiperioodi ajal tehakse väljamakseid ka rendiperioodi keskel.
Väljamakse sildid saab rentnik omale.
XXL kirbuturg ei vastuta müügiboksidest varastatud või kaduma läinud asjade eest!
Ka ei vastuta tulekahju, veeuputuse või muu rikkumise tõttu hävinud asjade eest.
15. Et müük oleks turvalisem, soovitame müügiesemetele kinnitada turvaelemendid., mis on
tasuta kasutamiseks XXL Kirbuturu poolt.
16. Kui müügiboksist on ese kaduma läinud, tuleb ennekõike rentnikul endal saalis eset otsida ja
seejärel teavitada sellest klienditeenindajat.
17. Ilma sildita ja boksi numbrita esemed lähevad kõrvale. Kui nädala jooksul pole esemete
omanike välja ilmunud, on XXL kirbuturul õigus asjadega edasi toimetada.
18. Hinnalisemaid esemeid on võimalik asetada kassa alla või vitriini, kui seal ruumi on.
19. Rendiperiood loetakse lõppenuks rendilepingus märgitud tähtajal.

20. Rendiperioodi lõppedes on rentnik kohustatud müügiboksis olevad esemed kokku panema
hiljemalt järgneva päeva kella 12.00ks või teostab pikenduse.
21. Kui rendiperiood on lõppenud ja rentija ei ole endast märku andnud hiljemalt järgneva päeva
kella 12.00ks siis tehakse müüdud siltide alusel automaatne pikendus 1nädala eest. Kui müüki ei
ole toimunud on XXL kirbuturul õigus rentniku asjad müügiboksis kokku panna ja asjade
kokkupaneku eest lisandub võlgnevusele 5€. Asjadele on aega järgi tulla 5 tööpäeva.
22. XXL Kirbuturg jätab endale õiguse valida klienti, kellega leping sõlmida. Samuti jätab õiguse
rendileping ühepoolselt lõpetada, teatades sellest ette kaks kalendripäeva. Peale lõpetamis teatise
saamist on rentnikul kohustus kahe kalendripäeva jooksul müügiboks vabastada.
Ettenähtud tingimuste mittetäitmise korral peab rentnik tasuma leppetrahvi 2 nädala makstava
renditasu summana.
Lisaküsimuste tekkimistel pöörduge alati XXL KIRBUTURU meeskonna poole.

