Zasady sprzedaży
Wyznaczenie punktu, w którym ma się odbywać sprzedaż, przyznawana jest przez dystrybutora, a w
weekendy poprzez osobę odpowiedzialną z działu sprzedaży. Pierwsze przyznanie miejsca sprzedaży
na kolejny tydzień odbywa się w poniedziałki, obecność jest obowiązkowa- telefonicznie nie są
przyznawane miejsca.
Po przyznaniu przez dystrybutora miejsca sprzedaży należy być obecnym na nim od poniedziałku do
piątku od godziny 10 do 16 , w soboty od 9 do 14. Przerwy są możliwe jedynie w godzinach od 12 do
14.
Punkty sprzedaży, które o godzinie 10 nie są jeszcze zajęte , są do dyspozycji sprzedających, którzy
posiadają ważny dowód sprzedawcy, również dotyczy to miejsc, które nie są zajęte o godz. 16.
Nie dotyczy to stałych punktów sprzedaży, które ponadto muszą zostać o każdej porze zwolnione,
gdy pojawi się stały sprzedawca. Stałe punkty należy zajmować w uzgodnione dni i godziny. Nie
należy udawać się do innych miejsc, jeśli te są wolne.
Stałe miejsca sprzedaży nie są ograniczone godzinami, w których należy być obecnym.
W przypadku gdy przyznane miejsce nie może zostać zajęte, należy to niezwłocznie zgłosić
dystrybutorowi.
Podczas sprzedaży należy mieć umieszczoną w widocznym miejscu plakietkę sprzedawcy.
Należy również mieć ubraną przyznaną kamizelkę/kurtkę Trott-war. Po zakończeniu sprzedaży należy
zdjąć firmowe ubranie i plakietkę.
Spożywanie alkoholu i narkotyków oraz żebranie przed, podczas i po sprzedaży jest surowo
zabronione.
Gazety należy kupić u dystrybutora, nie wolno ich odsprzedawać innym sprzedawcą.
Jest zakazane sprzedawanie starych, nie aktualnych wydań. Stare wydania nie będą zamienione na
nowe oraz nie będą przyjmowane z powrotem przez dystrybutora.
Sprzedaż w publicznych środkach transportu, w obszarach, w których nie ma pozwolenia urzędu dla
porządku publicznego oraz właścicieli terytorium (Security, Center-Management), jest zabroniona.
Mobbing, szpiegostwo, niepoprawne i niekoleżeńskie zachowanie ( w tym wrogie nastawienie do
obcokrajowców) jest niedopuszczalne.
Należy starannie obchodzić się z rzeczami przyznanymi przez Trott-war e.V.
Za czystość, utrzymanie przyznanych rzeczy, porządny wygląd odpowiada sam sprzedający.
Zabrudzone rzeczy mogą zostać wymienione u dystrybutora na czyste.
Każdy kto naruszy obyczaje i zasady sprzedaży, może otrzymać zakaz sprzedaży. Czas trwania zakazu
w zależności od przypadku będzie ustalony przez kierownictwo. Na czas zakazu sprzedaży należy
zwrócić zarówno ubiór jak i dowód sprzedawcy.
Każdy sprzedawca powinien mieć przy sobie drobne w wysokości przynajmniej 3 Euro w celu wydania
ewentualnej reszty klientowi.

