KALAPASSI .fi
vai vat o nta luv anm y yntiä

Työmäärä vähenee
ja lupakauppa piristyy
Tarjoamme käyttöönne ohjelmaa, jonka kautta voitte myydä lupia
osoitteessa www.kalapassi.fi, vaihtoehtoja on kaksi:

Kalapassi.fi

Kalapassi +

Lupien myynti verkon kautta osoitteessa
Kalapassi.fi

Lupien myynti verkon kautta osoitteessa
Kalapassi.fi ja käteismyyntipisteestä

Luvanmyynti verkkokaupassa helpottaa ja parantaa
merkittävästi kalastajien ostomahdollisuuksia kellonajasta
riippumatta.

Kaikki luvat myydään Kalapassin järjestelmän kautta
internetissä ja käteismyyntipisteessä.

Luvan lunastaneista saa yhteenvedon kalastuksen
valvojille, josta selviävät luvan lunastajat verkon kautta.
Käteismyynti on lupa-alueen hoidossa.

Luvanmyyntiin liittyvät tositteet ja pyydysmerkit toimitetaan
järjestelmän kautta asiakkaalle.
Hyöty lupa-alueelle: kuittilomakkeita ja pyydysmerkkejä ei
tarvitse enää toimittaa myyntipisteeseen.

Emme peri liittymismaksua.

Kalastuksen valvojat hyötyvät tilanteesta he voivat ajantasaisesti seurata KOKO luvanmyynnin tilannetta.

Kalapassin verkkokaupassa
myydään erilaisia lupia
Lupia voidaan myydä kaikille halukkaille tai myyntiä voidaan rajoittaa. Tämä vaihtoehto toimii
niin kalastusalueiden, kuntien kuin muidenkin luvanmyynnissä.
Osakkaiden ja muiden ostajien erilainen luvanosto-oikeus voidaan määritellä järjestelmään.
Tätä käytetään erityisesti osakaskunnassa joka haluaa myydä erikseen luvat osakkaille ja
ulkopuolisille. Mahdollinen osakkaiden erilainen osto-oikeus määritellään osakaskunnan
toimittaman osuuslistan ja osakkaiden tilojen kiinteistötunnusten perusteella.
Liittyminen Kalapassin järjestelmään on maksuton. Luvanmyynnistä laaditaan sopimus
jonka kummatkin osapuolet allekirjoittavat. Perimme provision luvanmyynnistä. Lupa-alue
toimittaa tiedot myytävistä luvista. Pyydä tarjous.

Kalapassi +

Näin se toimii:
Luvat myydään internetin ja käteismyyntipisteen kautta.
Internetistä tilattaessa asiakas kirjaa tarvittavat tiedot nettiin, maksaa kalastusluvan ja
saa tositteen sekä pyydysmerkit sähköpostitse. Eri maksusta toimitetaan pyydysmerkit myös
tulostettuna veden kestävälle paperille.
Myyntipisteessä myyjä kirjaa asiakkaan tiedot Kalapassin järjestelmään. Asiakkaan
maksettua luvat hänelle tulostetaan maksutosite ja pyydysmerkit. Myyntipiste perii erillisen
kirjoitusmaksun lupahinnan lisäksi.
Kalatalouskeskus laskuttaa myyntipistettä luvanmyynnistä ja tilittää varat osakaskunnalle.
Perimme provision luvanmyynnistä. Myyntipisteessä tulee olla nettiyhteys sekä lasertulostin.
Pyydysmerkkiin kirjautuu lupa-alueen nimi, kalastajan nimi ja yhteystieto sekä mikä lupa on
kyseessä, ohessa malli pyydysmerkistä. Pyydä tarjous luvanmyynnistä.

Kustannussäästöjä tulee, osakaskunta säästää 200–300 €/vuosi kun ei tarvitse käyttää
kuitteja, ei pyydysmerkkejä ja työaikaa säästyy.

Kalapassi + säästää kuluja ja nämä säästetyt kulut voi laittaa vaikkapa valvontaan.

Pirkanmaan Kalatalouskeskus ry
Viinikankatu 53, 33800 TAMPERE
etunimi.sukunimi@ahven.net

Puhelin: 050 592 9255
www.kalatalo.fi

Pirkanmaan kalatalouskeskus on vesialueen omistajien järjestö. Toimintaperiaatteena on kalatalouden yleisten edellytysten kehittäminen sekä mm. kalastusalueiden, osakaskuntien ja kalavesien hoidon edistäminen.

Myymme lupia tuotenimellä
Kalapassin luvat
Pirkanmaalle ja mm. Oulun,
Lahden ja Tampereen kaupunkien
luvat sekä Pohjois-Karjalaan.
Kokemusta luvanmyynnistä on
vuodesta 1988 alkaen.

