
 

 

 

 

LÅT DINA PRYLAR ÅTERANVÄNDAS VIA PRYLBÖRSEN (KAMAPÖRSSI) 
 

I samband med Vene18 Båt-mässan ordnas för första gången en prylbörs, som 

förmedlar båtprylar och -kläder för återanvändning. Tidpunkt 9-18 februari 2018. 

Både mässbesökare, föreningar och klassförbund kan föra prylar till försäljning. 

På försäljningen uppbärs en provision om 20 procent, som går oavkortad till 

unga elitseglare i Sailing Team Finland. Det är också de, som ansvarar för 

börsen. 

 

VAD KAN DU FÖRA TILL FÖRSÄLJNING OCH NÄR? 

• Vi tar emot prylar i börsen (Veneilijän kamapörssi) i hall 4 med början 9 februari kl. 

11. För att kunna föra prylarna dit måste du lösa biljett till Vene 18 Båt-mässan (som 

medlem i Segling och Båtsport i Finland får du biljetten för 12 € i mässans nätbutik. 

Rabattkoden hittar du i SBF:s Cardu-applikation). 

• För varje pryl får du en numrerad kontrollsedel, med vilken du 

när som helst under mässans öppethållningstider kan lösa ut 

pengarna eller prylen. Du får samtidigt en ny mässbiljett, med 

vilken du en gång kommer in på mässan. Kom ihåg att betala 

eventuell parkeringsavgift då du för eller avhämtar prylar. 

• Du kan lämna in HELA, RENA OCH FUNGERANDE rockar, 

halare, byxor, skor, flytvästar och båtprylar, exempelvis segel, 

räddningsflottar, ankaren, skot, fall, jolleprylar, elektronik, 

spritkök och propellrar. Glöm över 10 år gamla prylar med 

känslovärde – de hör hemma på marinmuseet. 

• Minimipris per pryl är 10 €. Du kan bunta ihop prylar så, att det 

villkoret uppfylls. Vi tar emot högst 10 prylar per person till 

försäljning. Säljaren fastställer priset, som inte kan ändras 

senare. Lägg det inte för högt för då går varan inte åt. 

• Till sin storlek måste prylarna vara sådana, att de kan bäras från Mässcentrums 

parkeringsplats till Börsen. 

• SBF överför hela provisionen om 20 % direkt till de unga elitseglarna inom Sailing 

Team Finland (framtidshoppen inom kappseglingen). Dessa seglare sköter om 



börsverksamheten i samarbete med SBF. Säljaren kan också stöda 

juniorverksamheten genom att donera hela försäljningsintäkten till seglarna.  

• Produkterna presenteras på Facebook- sidorna för Veneilijän kamapörssi under 

mässan. I slutet av varje dag meddelar vi vilka produkter (nummer), som har sålts. På 

det sättet vet du när du kan avhämta pengarna. 

• De produkter, som inte har sålts, måste avhämtas senast söndagen 18 februari kl. 

17. I oklara fall förbehåller sig SBF rätten att reda ut problemen under två veckor 

räknat från 18.2. För prylar som inte har sålts blir det inga kostnader förutsatt att de 

avhämtas innan mässan stängs. 

• Prylar, som inte har avhämtats förs till SBF:s lager. För transport och förvaring 

uppbärs en avgift om 30 € per pryl. SBF uppbevarar prylarna i två veckor räknat från 

18.2.2018. Sedan övergår de i SBF:s ägo. 

• Närmare uppgifter: Mika Hollo, mika.hollo@spv.fi, 044 0888 440 
 

VAD KAN JAG KÖPA, NÄR OCH HUR? 

• Prylbörsen är öppen då mässan är öppen: vardagar 11-19 och veckoslut 
10-18. 

• Köparen har goda möjligheter att bekanta sig med varan; är den oskadd och 

passar den för avsett ändamål. Men köpt vara kan inte returneras. 

• Prylbörsens förvaring kan förvara kläder och mindre prylar, som du har 
köpt, kostnad 1€/pryl under mässdagen. 

• Som betalningsmedel kan användas kontanter och bankkort. Största godkända sedel 

är 50 €. På mässområdet finns två OTTO-automater, en i nedre galleriet och en i 

Glasgalleriet invid huvudingången. Kolla omedelbart att du har fått rätt summa för 

sålda prylar – i efterhand kan summan inte korrigeras. 

 
 

 
VÄLKOMMEN! 
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