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Tingimused

1. Toodete müüki toomisega kinnitab müüja, et nõustub Lasteasjade kirbukas OÜ (edaspidi
veebipood) müügitingimustega.

2. Tooted pannakse müüki müüja poolt määratud hinnaga, kuid veebipoel on õigus teha
esemetele sooduskampaaniaid ja soodustusi.

3. Tooted on müügil 3 kalendrikuud, peale seda on võimalik osta 1 kalendrikuu kaupa
müügiperioodi juurde või võtta riided tagasi (tagastamise eest maksab müüja vastavalt
toodete kogusele). Veebipood annab teada, kui 7 päeva on jäänud perioodi lõppemiseni ja
müüja saab otsutada, mida soovib toodetega edasi teha. Kui müüja ei võta peale
müügiperioodi lõppemist ühendust veebipoega, mida ta sooviks toodetega edasi teha, siis
annetatakse need abivajajatele. 

4. Müügist teenitud tulu makstakse müüjale välja toodete müüki panekust 31. päeval (ehk
tooted tulevad müüki 14.01, siis tulu makstakse välja 1 kuu pärast ehk 14.02).

5. Müüja vastutab, et müügile toodud asjad on puhtad ja terved. Kui veebipood leiab, et mõni
müügil toodud ese ei vasta müügitingimustele (plekiline, katkine), siis annab ta sellest
müüjale teada ja ei pane toodet müüki.

6. Tooted jõuavad e-poodi müüki 3 tööpäeva jooksul pärast kauba kättesaamist.

7. Müüja saab kauba müüki saata postiga või Tallinnas / Tartus kogumispäeval
kogumispunkti viies.

8. Müügile on lubatud tuua ainult lasteasju (mänguasjad, riided, jalanõud, aksessuaarid-
mütsid, sallid, kindad, peapaelad).

9. Müügile tulevad riided suuruses 50-134 cm ja jalanõud suuruses 24-33 (muud suurused
vastavalt kokkuleppele). 
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Müügitulu

Tulu arvutatakse kalendrikuu lõpus  kogu müügi pealt.

SUMMA TULU KLIENDILE

kuni 15 eurot 25%

15.01-30 eurot 40%

30.01-50 eurot 50%

50.01-80 eurot 60%

80.01-100 eurot 65%

üle 100.01 euro 70%
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