
PODMÍNKY PRODEJE - p ředáním zboží k prodeji prodávající 
souhlasí s níže uvedenými podmínkami. 

1/ Při předání věcí k prodeji hradí prodávající manipula ční poplatek 15,-K č za každou 
započatou stranu seznamu  (na straně je max. 30 položek, maximální počet stran 3). 
 

2/ Při večerním přebírání věcí hradí prodávající 10% z ceny prodaného zboží .  
 
3/ Nabízené věci ozna čte papírovými samolepkami s po řadovým číslem, jménem 
prodávajícího a cenou  (musí se shodovat s přiloženým seznamem, velikost samolepky 
alespoň 2x3 cm). Každou v ěc je nutné ozna čit 2x  (1x na viditelné místo a 1x např. na vnitřní 
stranu oblečení – ať je možné cenu dohledat v případě ztráty jednoho ze štítků). Štítky musí 
být dob ře čitelné, alespo ň 1 dob ře viditelný a řádně připevn ěné! Štítky na věci 
nešpendlete!! Takto připevněné štítky se často ztrácejí a věc je pak neprodejná. Věci, které 
nebudou řádně označené, do prodeje nebude možno p řijmout. Pokud bude v ěc 
označena pouze 1 štítkem, nebude v p řípadě její ztráty majiteli vyplacena náhrada. 
 
4/ Dbejte na  řádné vypln ění seznamu – NUTNÉ použít formulá ř zveřejněný na www.zirafa-
bilovice.cz  nebo zaslaný e-mailem !! Vypln ěný formulá ř zašlete nejpozd ěji do čtvrtku 1.3. 
do 19:00  mailem na adresu: info@zirafa-bilovice.cz  (prosíme o dodržení uvedeného 
času –  data musíme zpracovat). Tabulku v excelu (ko ncovka .xls - aby bylo možno s 
daty pracovat) zašlete jako p řílohu. Neposílejte oskenované či jakkoliv upravené 
soubory!! Do p ředmětu e-mailu napište “své p říjmení a jméno – seznam bazárek”.  
Seznam jednostrann ě vytiskn ěte a přineste s sebou k p ředání zboží do prodeje.  Pokud 
nemáte možnost tisku, napište nám prosím nejpozději do výše uvedeného termínu – seznam 
vám vytiskneme.  
V případě, že nebude seznam předem připraven dle uvedených požadavků, je možné jej ve 
výjimečných případech přepsat na místě za poplatek 1,-Kč/položka v seznamu. Ve výjimečných 
případech je také možné předat seznam v el. podobě v pátek (do 20:00) za poplatek 20,-Kč. 
 
5/ K prodeji prosím nabízejte jen pěkné, nepoškozené a čisté v ěci  (oblečení vyprané, boty a 
hračky umyté). Věci, které jsou podle vás již neprodejné  (sami byste si takovou věc 
již nekoupili), přesto by však mohly ještě posloužit, nám můžete odevzdat, předáme je na 
CHARITU. Věci na charitu p ředávejte, prosím, v zavázaných igelitových pytlích . Jde 
zejména o to, aby na bazárku nebyla záplava neprodejného oblečení, což neocení ani 
nakupující! 
 
6/ Drobné zboží  (malé hračky, kostky….) balte do pr ůhledných sá čků po více kusech .  
  
7/ Jednotlivé díly pyžam, souprav, vícedílných komplet ů, ponožek atd. k sob ě přišijte, 
nebo p řišpendlete spínacími špendlíky.  
  
8/ Ceny  prosím zaokrouhlete na násobky p ěti  (10, 15, 20, - atd....... Kč). 
 
9/ Maximální počet zboží jednoho prodejce je 90 položek . 
 

10/ V případě ztráty  prodávané věci nahradíme majiteli 50% z prodejní ceny, max. však do 
výše 100,-K č/věc.  
 
Pokud nebude dodržena n ěkterá z výše uvedených prodejních podmínek (v ěc nebude 
označena 2 štítky, štítky nebudou dostate čně velké nebo nebudou dob ře připevn ěné, 
vícedílné v ěci nebudou řádně zkompletovány atd.) nebude prodejci v p řípadě ztráty v ěci 
vyplacena náhrada.   


