Avtal gällande hyra av försäljningsplats hos Rebuy butik
Avtalet gäller mellan Hyrestagare som bokat bås, nedan kallad klient och Butiken.
Bokning / Försäljning
Hyran betalas i förskott i samband med bokning. Minsta hyresperiod är en vecka
(sju dagar).
I hyran ingår försäljningsplats, personal och marknadsföring. Avtalet förlängs
automatiskt och klienten har alltid förtur till hyrd försäljningsplats tills den sägs upp.
Produkter som säljs hos Rebuy skall vara hela, rena och fungerande. I annat fall
skall det tydligt framgå av märkning att det är tex ett repobjekt. Produkter som säljs
hos Rebuy skall vara lagliga. Rebuy har rätt att ta bort ej godkända produkter. Alla
produkter säljs på klientens ansvar.
Otillåtna varor: Pornografiskt material, begagnad kosmetika, begagnade
underkläder, vapen, ammunition, pyrotekniska produkter, piratkopior samt livsmedel
får inte säljas.
Klienten ansvarar själv för prissättningen och utplacering på sin försäljningsplats
samt att hålla ordning på denna. Om klienten är momsskyldig ska F-skattsedel
uppvisas. Klienten bär allt ansvar för sina inkomster.
Inga varor får ställas i gångarna eller hängas på hyllgavlarna.
Avslut / Utcheckning
Vid avslutande av hyrestid ska detta meddelas senast två dygn innan avtalstidens
slut. Avtalet förlängs automatiskt med en vecka åt gången tills uppsägning av
försäljningsplatsen sker.
Vid avslut ska försäljningsplatsen tömmas sista försäljningsdagen under butikens
öppettid. Vid utcheckning ska försäljningsplatsen vara städad, om
försäljningsplatsen lämnas ostädad har butiken rätt att debitera städavgift enligt
gällande prislista.
Det finns möjlighet att lämna ej sålda varor på anvisad plats, dessa tillfaller då
butiken.

Vid utcheckning ska samtliga prislappar sitta kvar på varorna. Stickprov av
utcheckade varor förekommer. Klienten ansvarar för att inga andra varor än
de hen äger följer med vid utcheckning.
Vid utcheckning utbetalas försäljningssaldot (försäljning med avdrag för ev hyror
eller andra avgifter). Utbetalning sker i första hand via Swedbanks SUS-tjänst.
Prismärkning
Klienten ansvarar själv för prissättningen av de varor som ska säljas. Prislappar
får inte ändras. Vid prisändring ska ny prislapp sättas på varan.
Osäljbara varor med felaktig eller saknad prislapp lagras i två veckor därefter
tillfaller varan butiken.
Service tjänster
Butiken står för fri utlåning av klädhängare. Stöldskyddsknappar finns att köpa/hyra
för värdefulla varor.
Försäljning av skrymmande varor; möbler, cyklar osv kan ske mot provision.
Kontakta personalen innan skrymmande varor tas till butiken. Värdeföremål kan
exponeras i låsta montrar vid kassan och säljas mot provision. Provisionsdelen är
normalt 20 procent, se butikens prislista.
Ansvar
Butiken ansvarar inte för förstörda eller försvunna produkter. (Butiken är
kameraövervakad). Butiken ersätter inte brand eller vattenskadade produkter.
Misstänkt stöld anmäls omgående till polis och ärendet behandlas då som
butiksstöld.
Jag har läst och förstått ovanstående regler

______________________________________________________________________________

_____________________________

Underskrift

Datum

______________________________________________________________________________

Namnförtydligande
2017.04.20

Butikens stämpel

