MYYJÄT
Kun tuot koneesi ja laitteesi myyntiin Tuurin konehuutokauppaan saat ne muutettua rahaksi nopeasti.
Laaja markkinointi ja huutokaupan tunnettavuus tuovat ostajia paikalle ympäri Suomen ja ulkomaita
myöden.

TUOTTEEN PAKKAUS JA TUONTI
Lavatavaran on oltava lavoilla tms. sidottuina, näin ne pysyvät paremmin kunnossa niitä siirrettäessä.
Myyjätunnus on merkittävä näkyvästi jokaiseen myyntierään, esim. lavaan. Sateelle arat tuotteet on
syytä peitellä esim. läpinäkyvällä muovilla.
Ajettavan koneen tai ajoneuvon tulee olla sellaisessa kunnossa, että se voidaan ajaa katsomon ohi
ilman suurempia lisätoimenpiteitä ja siinä tulee olla tarpeeksi polttoainetta kyseiseksi ajaksi. Jos kone
tai ajoneuvo rikkoutuu, esim. konevika, joka ei johdu huutokaupan järjestäjästä, vastuu on
toimeksiantajalla. Konekohtaisesti voidaan sopia myydäänkö laite vaikka se rikkoutuisi. Tällaisessa
tapauksessa huutokauppayhtiölle tuleva korvaus ajoneuvon / koneen oletetusta arvosta edellä mainitun
provisiotaulukon mukaan. Myytävän position kaikista vakuutuksista ja veroista myyntihetkeen saakka
vastaa toimeksiantaja. Omistusoikeuden siirtymisen jälkeen veroista ja vakuutuksista vastaa ostaja.
Tavaran toimittamisen takarajat ovat:
- Kentältä myytävät kohteet viimeistään viisi (5) päivää ennen huutokauppaa
- Ajettavat kohteet viimeistään huutokauppaa edeltävänä torstaina
Toimittakaa myytävät kohteet ajoissa, näin vältätte ruuhkaa ja ette joudu odottamaan
purkupalvelua. Tavaran vastaanotto toimii klo 09.00 - 17.00 välisenä aikana.
Hyvissä ajoin toimitetut kohteet valokuvataan ja tuotekuvat lisätään myytävien tuotteiden listaan. Tämä
lisää kohteesi kiinnostavuutta nettihuutokauppa-asiakkaille sekä houkuttelee paikanpäälle juuri sinun
tuotteesta kiinnostuneita asiakkaita.
HUOM! Mikäli ilmoittamasi huutokauppakohde on rekisterissä, tulee paperit tai varmenne toimittaa
huutokauppatoimistoon ennen huutokauppaa. Rekisteripapereihin merkitään ainoastaan myyjän
allekirjoitus ja nimenselvennys. Lisäämme luovutuspäivänmäärän toimistolla ja otamme täytetystä
otteesta kopion. Emme lähetä kopiota automaattisesti myyjälle, mutta otteen saa tarvittaessa.

MYYNNIN JÄLKEEN
Kun ilmoittamasi tuote on myyty huutokaupassa, toimitamme sinulle yhteenvedon myymistäsi tuotteista
sekä niistä vähennetystä provisiosta. Erotus tilitetään sinulle saatuamme ostajan maksusuorituksen
(normaalisti tilitykset myyjille tapahtuvat noin viikko huutokaupan jälkeen). Sinun ei tarvitse siis muuta
kuin odottaa - me hoidamme kaiken muun puolestasi!

MYYNTIPROVISIOT
Huutokaupassa myydyistä tuotteista veloitamme provisiota seuraavan taulukon mukaisesti:
1 - 200 € = 60 € + alv (minimiprovisio)
201 - 2.000 € = 10 % + alv
2.001 - 10.000 € = 8 % + alv
10.001 - 20.000 € = 7 % + alv
20.001 - 50.000 € = 5 % + alv
> 50.000 € = 3 % + alv
Mikäli sinulle herää kysymyksiä, niin otathan huutokauppatiimiimme yhteyttä!

