
	  

 
 
Försäljningsvil lkor STILL IN FASHION  	   
 
Allmänt 
Still in Fashion (556910-2832) ingår endast avtal med myndig person. Är du under 18 år så måste 
du ha målsmans tillstånd för att få köpa och sälja hos oss. Eyemeetings AB (556910-2832) 
bedriver verksamheten i bif irman Sti l l  in Fashion. Hänvisning i dessa Försäljningsvillkor till 
Still in Fashion likställs med hänvisning till Eyemeetings AB för vara som mottagits till försäljning på 
www.stillinfashion.com och inom Sverige. Still in Fashion kan när som helst komma att ändra dessa 
Försäljningsvillkor, varvid du informeras om det finns ett pågående Försäljningsuppdrag. 
Vinstmarginalbeskattning (VBM) tillämpas då samtliga varor som säljs på www.stillinfashion.com är 
second hand och säljs i kommission i befintligt skick. 
 
1. Försäljning på kommission 
Still in Fashion åtar sig att som kommissionär, i eget namn, och för kommittentens (”Säljarens”) 
räkning via www.stillinfashion.com sälja de(n) av Säljaren inlämnade varan/varorna som omfattas 
av Still in Fashions försäljningsuppdrag i enligt med dessa Försäljningsvillkor.  
 
Still in Fashion har, om inte annat avtalats, rätt att försälja inlämnade vara/varor på 
www.stillinfashion.com samt marknadsföra varan/varorna på sätt Still in Fashion finner lämpligt. 
 
2. Inlämning, besiktning, värdering och avtal om Försäljningsuppdrag av vara/varor  
Säljaren ansvarar för att denne har oinskränkt äganderätt och dispositionsrätt till vara/varor som 
lämnas in till Still in Fashion för försäljning. Om så inte är fallet skall Säljaren med skriftligt 
dokument och fullmakt kunna styrka sin behörighet att för ägaren sälja och uppbära likvid för 
inlämnad vara/varor. Innan inlämning av vara/varor, sker ska Säljaren via 
buyandsell@stillinfashion.com skicka bild och detaljerad beskrivning av varan för att Still in Fashion 
ska kunna utföra en preliminär värdering. Efter parternas överenskommelse om ett preliminärt pris 
skickar Säljaren varan/varorna till Still in Fashion, Storgatan 57, 5tr, SE 115 23 Stockholm, med 
rekommenderad post, på Säljarens risk och bekostnad. När Still in Fashion mottagit varan/varorna 
skickas snarast och senast inom fem arbetsdagar ett Mottagningsbevis till Säljaren, varefter Still in 
Fashion utför en sedvanlig besiktning och värdering varvid slutligt försäljningspris för varje vara 
fastställs. Det slutliga pris som Still in Fashion och Säljaren kommer överens om är det pris köparen 
betalar frakt. Försäljningspriset baseras på en marknadsanpassad värdering och på Still in Fashions 
erfarenhet från tidigare transaktioner av samma typ av vara m.m.  
 
Härefter kommer parterna överens om försäljningsvillkor och Still in Fashion skickar en bekräftelse 
med avtal om Försäljningsuppdrag till Säljaren. Avtal ingås när Säljaren till Still in Fashion 
returnerat ett undertecknat exemplar av parternas avtal om Försäljningsuppdrag, varefter Still in 
Fashion åtar sig att förvara, försäkra och fotografera varan/varorna, samt marknadsföra den(m) 
på sajten www.stillinfashion.com Minst två (2) bilder ingår per vara. Still in Fashion gör ensidigt en 
bedömning om ytterligare bilder behövs. 
 
Still in Fashion förbehåller sig rätten att ensidigt och utan rätt till ersättning för Säljaren frånträda 
Försäljningsuppdrag om tveksamhet uppkommer rörande varans/varornas äkthet, äganderätten till 
varan/varorna eller annan väsentlig omständighet för uppfyllande av Försäljningsuppdraget. 

Om Säljaren återkallar Försäljningsuppdraget skall Säljaren ersätta Still in Fashion kostnaderna för 
administration, värdering och hantering av varan m.m. med ett belopp som motsvarar femton (15) 



	  

procent av försäljningspriset. Still in Fashion fakturerar Säljaren för sådan återkallelseavgift och 
returnerar varan till Säljaren inom fem bankdagar efter att Säljaren betalt fakturan. Återkallelse av 
Försäljningsuppdraget skall ske skriftligen. Säljaren äger inte i något fall rätt att utan medgivande 
från Still in Fashion återkalla försäljningsuppdraget när Still in Fashion erhållit en order avseende 
varan.  

3. Förvarings- och försäkringsansvar 
Still in Fashion håller mottagen vara/varor försäkrade mot skada i samband med inbrott, brand 
eller vattenskada samt stöld intill det överenskomna försäljningspriset minus försäljningsavgifter. Still 
in Fashion ansvarar inte för smärre skador som kan uppstå på varan/varorna vid transport eller 
hantering, exempelvis repor och slitage på läder och glas, naturliga förändringar i material som 
sprickbildningar m.m. Still in Fashion är inte i något fall skyldigt att ersätta Säljaren för någon 
skada överstigande nämnda försäkringsvärde. 
 
4. Försäljningsvaluta 
Varan/varorna som mottagits till försäljning i Sverige värderas, säljs och betalas i svenska kronor 
(SEK). Samtliga avgifter som tillkommer för dessa varor är i svenska kronor (SEK). Föremål som 
mottagits till försäljning utanför Sverige värderas, säljs och betalas i euro (EUR). Samtliga avgifter 
som tillkommer för dessa föremål är i euro (EUR). 
 
5. Pris och avgifter 
Priset som Still in Fashion och Säljaren kommer överens om, anges på avtalet om 
Försäljningsuppdrag och är det pris köparen betalar exklusive kortavgifter och frakt. Still in Fashion 
tar ut en försäljningsprovision om 24 % (tjugofyra procent) vilket inkluderar moms, på det pris 
köparen betalar för varan. Provisionen inkluderar försäkringsavgift och fotoavgift. 
Vinstmarginalbeskattning tillämpas då samtliga varor som säljs på www.stillinfashion.com är second 
hand och säljs i kommission i befintligt skick. Säljare som är privatperson och säljer begagnade 
varor omfattas normalt av reglerna för vinstmarginalbeskattning. För varor som säljs enligt reglerna 
för vinstmarginalbeskattning beräknas moms endast på provision och avgifter. Det är Säljarens 
ansvar att lämna korrekta upplysningar om varan så att det går att avgöra enligt vilka momsregler 
den ska säljas. 
 
7. Osålda varor 
Vara/varor som inte sålts under överenskommen tidsperiod (normalt tre (3) månader) återsänds till 
Säljaren, på Säljarens bekostnad, inom sex (6) kalenderdagar efter utgången avtalstid. Om varan 
inte blir såld, betalar Säljaren ingen försäljningsprovision. Alternativt kan överenskommelse om nytt 
försäljningspris diskuteras, varvid avtal om nytt Försäljningsuppdrag ska upprättas. 
  
8. Slutredovisning, utbetalning och köparens ångerrätt 
Preliminär avräkning skickas till Säljaren med e-post direkt efter avslut gjorts med köparen av 
Säljarens vara/varor. I de fall Säljaren inte uppgett giltig e-postadress uppmanas Säljaren att 
kontakta Still in Fashion för slutgiltigt besked om försäljningen. 
 
Slutredovisning sker efter att Still in Fashion erhållit full betalning från köparen, enligt vilken 
Säljaren ska erhålla försäljningssumman minus försäljningsprovision . Köparen betalar avtalat pris 
och fraktkostnader. Betalning och leverans av varan/varorna hanteras av Still in Fashion. 
 
Utbetalning till Säljaren görs senast fem (5) bankdagar efter utgången av köparens ångerperiod på 
14 dagar, under förutsättning att full betalning erhållits från köparen och att reklamation inte skett. 
Utbetalning sker till det konto som angivits i avtalet om Försäljningsuppdraget. Om köparen inte 
fullföljer köpet eller utnyttjar sin ångerrätt, sätts varan utan föregående kommunikation med 
Säljaren, ut för försäljning igen på www.stillinfashion.com. Som en följd av EU:s 



	  

konsumenträttsdirektiv har köparen rätt att returnera en vara under ångerperioden även om varan 
har använts. Värdeminskningen för en vara avgörs av hur mycket säljaren kan få för den då den 
säljs vidare. Säljaren ansvarar för eventuella förluster i samband med en sådan situation. Still in 
Fashion har ingen skyldighet att vidta åtgärder mot köparen i en sådan situation och svarar inte 
gentemot Säljaren för köparens fullgörande av köpet. 
 
9. Ansvar för fel 
Svensk lag gäller vid köp av varor på www.stillinfashion.com. Eftersom Still in Fashion bara är en 
mellanhand (kommissionär) är det Säljaren som bär det slutliga ansvaret för varje typ av 
ersättningskrav och köprättsliga krav. Om Still in Fashion gentemot köpare av Säljarens vara/varor 
blir ansvarig för felaktigheter på vara eller oäkta vara och därvid blir ersättningsskyldig mot 
köparen eller har kostnader med anledning härav, har Still in Fashion rätt att kräva motsvarande 
ersättning av Säljaren. Säljaren är införstådd med att varan/varorna säljs enligt de Köp- och 
Användarvillkor som finns på www.stillinfashion.com. Still in Fashion har rätt att flytta, avsluta eller 
ändra längden på försäljningsuppdraget avseende varan/varorna på grund av tekniska eller andra 
omständigheter inom eller utanför vår kontroll. 
 
10. Force Majeure 
Still in Fashion ansvarar inte för förlust eller skada som åsamkas Säljaren vid inställd försäljning 
eller fördröjd utbetalning som uppstått på grund av krigshandling, arbetsmarknadskonflikt, 
myndighetsåtgärd, eldsvåda eller annan olyckshändelse eller omständighet som Still in Fashion inte 
kunnat råda över eller förutse. 
 
11. Tvist 
Eventuella tvister som uppstår i samband med avtal gällande vara/varor som upptagits till 
försäljning i Sverige skall avgöras enligt svensk lag och vid domstol i Sverige. Eventuella tvister som 
uppstår i samband med avtal gällande vara/varor som upptagits till försäljning utanför Sverige 
skall avgöras enligt gällande lag i gällande land samt respektive lands tingsrätt som första instans. 
 
12. Personuppgiftsbehandling och sekretess 
Personuppgifter som lämnats vid kontakt med Still in Fashion inom ramen för ett kund-
/avtalsförhållande behandlas såväl manuellt, som med datorteknik på ett säkert sätt och förblir 
konfidentiella. Som Säljare är det viktigt, och ditt ansvar, att se till att dina uppgifter är korrekta och 
fullständiga, d.v.s. att bland annat din e-postadress och dina bankuppgifter är korrekt angivna. Du 
kan alltid göra rättelser genom att kontakta oss på buyandsell@stillinfashion.com . När du handlar 
med Still in Fashion ber vi dig att lämna vissa personuppgifter, t.ex. namn, personnummer, adress, 
e-postadress och bankuppgifter. Still in Fashion sparar och använder dessa uppgifter för att göra 
det möjligt för dig att köpa och sälja varor och för att kommunicera med dig. Vi registrerar vilka 
köp och försäljningar du genomför, dessutom använder vi uppgifterna till statistik och för att 
förbättra användarupplevelsen på vår webbplats. Vi lämnar bara ut dina personuppgifter till våra 
fasta samarbetspartners, t.ex. transportföretag, IT-underleverantörer och vår betalningspartner, och 
endast i den utsträckning som det är nödvändigt för att behandla dina transaktioner och 
försäljningar eller säkerställa en optimal drift av vår hemsida.  

Vi samlar också in information om ditt besök på www.stillinfashion.com med hjälp av cookies enligt 
beskrivningen i våra Köp- och Användarvillkor. 

Dessa villkor gäller fr.o.m. 10 mars 2015 
	  


