
 

 

Burza dětského oblečení,  
vybavení a sportovních potřeb 

 
PRAVIDLA PRODEJE 
 
POZOR – POVINNÁ REGISTRACE PRODEJCŮ 
Prodejce se musí zaregistrovat na http:/www.brezanek.cz   
Na základě registrace Vám bude přiděleno pořadové číslo. 
Počet prodejců je omezen!!! Bez registrace nebudou věci přijaty k prodeji. 
 
Jaké zboží přijímáme? 
Při jarní a letní burze nepřijímáme podzimní a zimní oblečení a opačně. 
K prodeji bude přijímáno čistě vyprané oblečení, boty, sportovní potřeby hračky, 
auto/cyklosedačky, kočárky apod.  
Maximální počet kusů přijatých k prodeji je 20. 
Vigvam si vyhrazuje právo nevhodné zboží odmítnout k prodeji. 
 
Požadavky pro prodávající 
Zboží určené k prodeji musí prodávající zapsat na seznam, který si vyzvedne na recepci centra 
nebo stáhne na www.vigvam-db.cz. Seznam bude obsahovat stručný popis jednotlivých položek. 
Není dovoleno zapsat více položek pod jedno pořadové číslo. Jednotlivé kusy k prodeji musí  
prodejce složit v pořadí, v jakém jsou zapsány v přehledu zboží označit cedulkou , na které  
budou uvedeny : pořadové číslo, číslo produktu a cena. (připevněte sešívačkou ke zboží) 
Vzor: 
 
 
 
 
Důležité upozornění 
Za vystavené zboží nenese Vigvam zodpovědnost. Po celou dobu konání burzy  bude přítomna 
minimálně jedna dohlížející osoba z organizace Vigvam 
 
Povinnosti prodávajícího 
Prodejce je povinen si vyzvednout neprodané zboží v předem stanoveném termínu, který obdrží 
při předání zboží. Neučiní-li tak, zavazuje se, že Vigvam uhradí za manipulaci paušál 300,- Kč. O 
tuto částku je Vigvam oprávněno snížit výplatu za prodané zboží.  
Prodejce současně zmocňuje Vigvam, aby neprodané věci, které nebudou vyzvednuty ve stanove-
né lhůtě, zlikvidovalo, nebo věnovalo na charitativní účely. 
 
Poplatky  
Prodejce bere na vědomí, že 20% z celkové částky za prodané zboží je manipulační poplatek, 
který zůstává org. Vigvam.  
Manipulační poplatek se zvyšuje o 3,- Kč za každou položku  přijatou k prodeji.  
Poplatek za položku je splatný při příjmu zboží k prodeji. 
Částka z prodaného zboží snížená o manipulační poplatek bude vyplacena v hotovosti na recepci 
centra v předem určeném termínu. 
 
Prodávající vyjadřuje souhlas s pravidly burzy předáním zboží k prodeji. 

Pořadové číslo ( posláno mailem) 

16/2 

115,-Kč 
Prodejní cena 

Číslo produktu (dle seznamu) 


