Säljvillkor – En till fest
En till fest agerar förmedlare av begagnade kläder, dekorationer samt tillbehör (nedan kallade
med samlingsnamn: varan) mellan säljare och köpare. En till fest äger rätten via avtal att sälja
varan till köpare.
Ett avtal mellan förmedlare och säljare genereras när säljare godkänner villkor kring
försäljning av aktuell vara.
Genom att överlåta försäljningen av en vara till En till fest, överlåter säljaren rätten till En till
fest att i kommersiellt syfte använda varan, information om varan samt bild eller film på
varan.
Genom att överlåta försäljningen av en vara till En till fest godkänner / bekräftar säljaren att:
- Säljaren är den legala och rättmätiga ägaren till varan som lämnas in till oss
- En till fest äger rätten att begära bevis för att ovan angivet krav är uppfyllt
- En till fest äger rätt att avgöra säljdugligheten av en vara och har rätt att förvägra försäljning
av denna
- Säljaren inte kommer att kräva kompensation för varor som blivit stulna eller skadade under
transporten till, hos eller under transporten tillbaka från En till fest
- Säljaren inte kommer att kringgå eller manipulera försäljningspris eller ersättningsnivå
- Säljaren inte kommer att delge En till fest felaktig eller falsk information om varan som
säljaren har för uppsåt att sälja genom En till fest
Säljare
Säljare är den person eller juridiska person som godkänt En till fest säljvillkor och ansvarar för
att avtal efterföljs. Minimiålder 18 år.
Ersättning
När du säljer din vara på En till fest erhåller du 50% av försäljningspriset. Pengarna samlas på
ditt säljkonto hos En till fest och kan användas för att handla med i butiken eller begäras
utbetalda. Begäran görs av säljaren tidigast efter avslutad försäljning och senast 1 månad
efter avslutad säljperiod. Ersättning sätts vid säljarens begäran in på önskat svenskt
bankkonto inom 14 dagar. Bankkonto ska stå i säljarens namn, det namn som En till fest
tecknat säljavtal med. Pengar som säljaren ej använder eller begär utbetalda inom 1 månad
efter avslutad säljperiod tillfaller En till fest.
Avtal
Som kvitto på att varan har tagits emot av En till fest får säljaren en bekräftelse via mail. Detta
kvitto/bekräftelse fungerar även som avtal mellan säljare och En till fest. I och med att en
säljförfrågan görs och varan lämnas till En till fest godkänner säljaren säljvillkoren.
Det är säljarens ansvar att bevaka sin angivna mailadress för mail från En till fest om
eventuella meddelanden kring artikeln. En till fest frånsäger sig ansvar för att skickade mail
hamnar i säljarens skräpkorg.
Kostnader
I inlämningsbekräftelsen anges om eventuella kostnader för tvätt/disk/rengöring och/eller
reparation tillkommer. Faktura skickas till säljare till samma mailadress som bekräftelsen.
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Dessa kostnader faktureras säljaren med betalningsvillkor 10 dagar, oavsett om försäljning
genomförs eller ej. Vid obetald faktura tillkommer påminnelseavgift samt dröjsmålsränta
enligt räntelag. Detta gäller även eventuell returkostnad.
Säljperiod
Säljperiod påbörjas från och med det datum som anges i bekräftelsen och gäller för varan i 6
månader. Detta innebär inte att varan kommer att exponeras konstant under de sex
månader, men den kommer att finnas tillgänglig för försäljning. Säsongsvaror exponeras inte
hela året. Varorna ägs av dig men ingår i butikens sortiment 6 månader efter
inlämningskvittering.
Efter avslutad säljperiod har säljaren möjlighet att inom 1 månad hämta hem sina varor. Varor
som ej hämtas tillfaller En till fest.
Exponering
Varan exponeras och presenteras för kunder i En till fests butik i Söderköping, på webbutik
www.entillfest.se, i En till fest olika sociala media samt i
marknadsföring/annonsering/marknader/mässor/evenemang och dylikt, om inget annat på
särskilda grunder avtalats och anges i bekräftelsen.
En till fest äger rätt att sälja inlämnade varor från en säljare separat. Det innebär tex att
tillbehör till klänning/kostym inte garanterat säljs tillsammans med plagget. Det innebär även
att kläder, dekorationer och dukningstillbehör kan delas upp eller säljas i paket tillsammans
med andra liknande varor. I det fallet räknas en procentuell försäljningssumma ut och betalas
ut till säljare, enligt avsnitt ”Ersättning”.
Kampanjer
När du säljer din vara via En till fest kan varan komma att omfattas i diverse kampanjer och
erbjudanden som ett led i att lättare få varan såld. Säljare äger inte rätt att påverka
prissättning under kampanj. Om varan säljs till kampanjpris erhåller säljare 50% av det
aktuella kampanjpriset, dvs det faktiska försäljningspriset.
Om varan inte säljs
Efter avslutad säljperiod ansvarar säljaren själv för att ta kontakt med En till fest samt
ombesörjer att retur eller upphämtning av vara sker. Säljaren står för returfrakt alternativt
själv hämtar varan i En till fests butik i Söderköping. Vid retur debiteras säljaren den faktiska
kostnaden + 50 kr i serviceavgift. Om varan inte hämtas upp eller om returfrakt ej beställs
inom 1 månad förbehåller sig En till fest rätten att sälja varan i egen regi, återbruka varan eller
donera varan till välgörande ändamål. Kostnad för retur faktureras enligt villkor under avsnitt
”Kostnader”. Det är ej garanterat att samma emballage återfås vid retur, men varan kommer
att förpackas noggrant och varsamt.
Om varan inte är säljduglig
Bedömningen av varans säljduglighet görs av En till fest. Säljaren ansvarar för att upplysa En
till fest om eventuella kända eller märkbara skador på varan i samband med säljförfrågan. Vid
behov ombesörjer En till fest tvätt/disk/rengöring och/eller reparation för att varan ska bli
säljduglig. Kostnader samt villkor för detta finns under avsnitt ”kostnader”. En till fest och
säljaren äger från ömse håll rätten att avbryta försäljningsstarten av varan om icke säljdugliga
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skäl föreligger. Ett avslut av detta slag ska kommuniceras skriftligen via e-post inom 1 vecka
från inlämningsdatum. Säljaren står för retur enligt villkor under avsnitt ”Om varan inte säljs”.
Skador på varor
Om varan skulle bli skadad vid tvätt/disk/rengöring, reparation och/eller exponering frånsäger
sig En till fest ansvaret för detta. En till fest använder tillförlitliga leverantörer och varor
hanteras skonsamt. Det är viktigt att du som säljare är medveten om att till exempel hårt
smutsade partier kan vara svåra att få helt rena samt att sköra tyger och material äger risk att
gå sönder vid behandling och hantering i rengöring och/eller exponering.
Hantering av er vara
En till fest hanterar alla inkomna varor varsamt. Vi säkerställer att kläderna provas varsamt
och personal från En till fest alltid är med vid provning av brudklänning samt att vi uppmanar
våra kunder att prova klänningarna utan smink.
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