Avtal gällande hyra av försäljningsplats hos Shoppis.

Dagens datum:
Kundnr _____________

Startdatum_________________Härmed godkänner jag nedanstående

Signatur ___________________________________________________
Namnfördyligande Signatur ___________________________________________________:
Avtalet gäller mellan hyrestagare, som bokat ett skåp, nedan kallad säljare och Shoppis.
Bokning och försäljning: Första hyran betalas i samband med incheckning. Hyresperioden är en till åtta veckor. I hyran ingår
personal, kassahantering, försäljningsplats, galgar samt marknadsföring. Man kan boka under bestämd tid eller tillsvidare. Vid
tillsvidare förlängs avtalet automatiskt om säljaren inte checkar ut på avtalad dag. På så sätt har säljaren alltid förtur till hyrd
försäljningsplats dock längst 8 veckor. Produkter som säljs hos Shoppis ska vara hela, rena och fungerande. Produkter som säljs
hos Shoppis ska vara lagliga. Shoppis har rätt att ta bort inte godkända produkter. Säljaren ansvarar för att för att produkter
uppfyller de krav som anges även om Shoppis förmedlar köp med slutkund. Detta innebär att om en slutkund, till vilket Shoppis
förmedlat köp, kommer med synpunkter, klagomål eller reklamationer på en produkt så bär Shoppis inget ansvar för detta utan
kan då vidareförmedla till säljaren.
För det fall att en enskild vara uppgår till belopp överstigande 5.000 kr äger Shoppis rätt att innehålla hälften av beloppet som säkerhet
under 3 månader gentemot krav på Shoppis som slutkunden, trots vad som anförts ovan, har på Shoppis.

Otillåtna varor: Pornografiskt material, begagnad kosmetika, begagnade underkläder, vapen, ammunition, knivar,
pyrotekniska produkter, gasol/gasflaskor, piratkopior samt livsmedel.
Prissättning: Säljaren ansvarar själv för prissättningen och utplacering av sina produkter.
VIKTIGT att skriva så utförligt som möjligt på alla prislappar. Prislappar får inte ändras. Vid prisändring
behövs ny prislapp. Osäljbara produkter med felaktig eller saknad prislapp lagras hos Shoppis i 4 veckor
därefter tillfaller produkten Shoppis.
Om säljaren är momspliktig, t.ex. om man säljer nya saker i ett vinstsyfte, måste klienten själv anmäla sig
som momspliktig till Skatteverket. Säljaren bär allt ansvar för beskattning av sina inkomster. Inga
produkter får ställas i gångarna eller hängas på skåpsgavlarna.
Utcheckning: Vid avslut ska försäljningsplatsen tömmas sista försäljningsdagen under butikens öppettider. Vid
utcheckning ska samtliga prislappar sitta kvar på varorna. Stickprov förekommer. Säljaren ansvarar för att inga
andra varor än dess egna följer med vid utcheckning. Vid utcheckning utbetalas försäljningssaldot, försäljning med
avdrag för hyror, andra avgifter samt eventuella reklamationer. Efter utcheckning får du gärna återkomma för att
se om eventuella saknade varor återfunnits. Upphittade varor under 50 kr förvaras i 4 veckor. Om varor över 50 kr
återfunnits kontaktar vi säljaren.
Stöldskyddsknappar finns att låna för varor som överstiger ett värde på 100 kr. Vill man larma varor under 100 kr
kostar det 2 kr/larm. Engångs klisterlarm finns att köpa för 2 kr/st.
Shoppis ansvarar inte för förstörda eller försvunna varor. Butiken är dock kameraövervakad. Shoppis ersätter inte
brand-eller vattenskadade varor. Misstänkt stöld anmäls omgående till polis och ärendet behandlas som
butiksstöld. Shoppis tar inte ansvar för att undersöka varornas härkomst. Säljaren ansvarar själv för att det som inte
säljs är stöldgods.
Tilläggstjänster:
-Checka ut och plocka ur om du inte har möjlighet att komma själv: 75 kr.
-Möjlighet att sälja skrymmande saker som möbler/cyklar/barnvagnar
mot en provision på 30%.
Om du inte har skåp hos oss men vill sälja skrymmande saker som
möbler/barnvagnar/cyklar eller skidor är detta möjligt mot en provision på 30%.
Bokningen är då max 2 veckor och du ansvarar själv för att varan plockas bort
om den inte blivit såld. Shoppis förbehåller sig rätten att ändra

ovanstående användarvillkor. Eventuella ändringar i villkoren kommer
att framgå på webbsidan.

