Mikä on Kalapassin verkkokauppa ?
Kalapassi on kalastus- ja ravustuslupien
verkkokauppa. Kalatalouskeskuksen roolina
on ylläpitää sovellusta. Lupa-alue päättää
kalastukseen
liittyvät
pyydysja
pyyntirajoitukset.
Tiedot
on
linkitetty
verkkoon. Kalapassi on tuotenimi ja se on
rekisteröity Pirkanmaan Kalatalouskeskus
ry:lle.
Mitä vaihtoehtoja Kalapassilla on tarjolla ?
Tarjolla kaksi vaihtoehtoa:
verkkokauppa jossa lupia myydään

pelkästään internetin kautta – lupa-alue
myy käteismyyntipisteen luvat
”Kalapassi+” lupia myydään internetissä

osoitteessa Kalapassi.fi sekä
käteismyyntipisteessä Kalapassin
järjestelmän kautta. Lupa-alueen ei tarvitse
tilata pyydysmerkkejä eikä toimittaa
kuittilomakkeita myyntipisteisiin. Näin
lupa-alue säästää aikaa ja rahaa.

Onko ostaminen turvallista ?
Luvan saa nopeasti ja turvallisesti Kalapassin
kautta.
Kalapassi käyttää suojattua httpsjärjestelmää.
Luottamuksellisia
tai
maksuvälineisiin liittyviä tietoja kannattaa aina
lähettää vain suojatun internetyhteyden
välityksellä. Suojatun
sivuston
tunnistaa
selaimen osoitekentän
vieressä olevasta lukon
kuvasta sekä httpsalkuisesta osoitteesta.

Saako asiakas kartan lupa-alueesta ?
Lupa-alue toimittaa luvanmyyntiin liittyvät
tiedot kalatalouskeskukselle ennen kauden
alkua. Linkin kautta selviää lupa-alue ja
kalastussäädökset.

Saako asiakas ostamansa pyydysmerkit ?
Kyllä. Luvan
lunastanut saa
maksun
suoritettuaan
kuitin lupamaksun suorituksesta ja
pyydysmerkit sähköpostitse. Pyydysmerkissä
on lupa-alueen nimi, lupa, asiakkaan nimi ja
yhteystieto sekä pyydysmerkin numero. . Hän
voi myös tilata pyydysmerkit ”muovipaperille”
joka kestää kulutusta. . Hän voi myös tilata

pyydysmerkit ”muovipaperille” joka kestää
kulutusta.

Tuottojen palautus lupa-alueelle ?
Lupatuotot palautetaan sovitun aikataulun
mukaan. Lupatulojen palauttaminen
kuukausittain lisää kuluja. Siksi asiakkaamme
haluavat tilityksen kahdesta – neljään kertaa
vuodessa, esimerkiksi huhtikuussa, kesäkuussa,
elokuussa ja joulukuussa tai kaksi kertaa
vuodessa elokuussa ja joulukuussa. Tilityksestä
tulee yhteenveto, jossa on eriteltynä myydyt
luvat: määrä, á hinta,yhteensä, välityspalkkiosta
veroton ja verollinen summa. Lupa-alue saa
tunnukset jonka perusteella se voi seurata
reaaliaikaisesti myyntiä.

Palvelun hinnoittelu ?
Liittyminen Kalapassin järjestelmään on
maksuton.
Perimme 10 % provision
luvanmyynnistä.

Eikö maksaminen lupa-alueen pankkitilille
ole helpointa?
Ei ole, jokainen maksu on kirjattava
kirjanpitoon omana tapahtumana. Tästä koituu
ylimääräistä kulua. Tiedustelujen kannalta
tilastot jäävät puutteellisiksi koska osa luvan
lunastajista ei valitettavasti kirjoita
yhteystietojaan selvästi. Verkkokaupassa
yhteystiedot ovat valmiina.

Eikä tässä vielä kaikki
Olemme kehittäneet kalastuksen valvojille
sovelluksen ”valvontatyökalu”. Se vähentää
työtä. Valvojien on lähetettävä vuosittain
raportit viranomaiselle. Raportit saa toimitettua
sähköisesti sovelluksen kautta.
Jos luvanmyynti on
”Kalapassi+” –
järjestelmässä,
valvoja voi seurata
luvanmyyntiä
ajantasaisesti. Hän
näkee jo vesillä
kuka on lunastanut
luvan ja kuka ei ole lunastanut lupaa. Asiasta
lisää osoitteesta www.kalatalo.fi.
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