
Annoncering hos Preloveds Online platforme 

 
Ejer sælger følgende vare(r) på Preloveds forrentning: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 
Mærke:  

Størrelse:  

Stand: Ny: ____________ Brugt (som ny): ____________ 

Købt (år):  

Pris:  

 
Standard for varer og orden: 
Dine varer skal være i pæn stand og secondhand kjoler skal som udgangspunkt være              

renset. Preloved bestræber sig mod at opretholde et kvalitetsniveau, når det gælder salg af              

preloved-kjoler. 

Som en del af annoncering vedlægges 3 billeder af varen. En kjole skal vises minimum forfra                

og bagfra. Der forventes, at billedet er af professionel kvalitet eller som minimum med en               

neutral baggrund. Preloved forholder sig retten til at bede om andre billeder. 

 
Annonceringen forløber i følgende måned: ____________ 

Ønskes annoncering af indeværende måned?: _________ 

I denne periode forholder Preloved sig retten til at markedsføre og sælge ovenstående varer. 

 
Aftalegrundlaget indebærer: 

- Oprettelse af annonce 

- Markedsføring af vare(r) 

- Formidling mellem ejer og køber 

 
Returret 
Preloved er udelukkende formidler af kontakten mellem ejer og køber. Ejer ejer og             

opbevarer varen, som ved brug af enhver anden markedsplads. I handlen mellem private             

gælder der som udgangspunkt ingen fortrydelsesret med mindre andet er aftalt. Hvis køber             

alligevel fortryder, må vedkommende forsøge at kontakte ejer. Den bedste løsning er            
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kommunikation. Som sælger har du retten til at nægte at tage varen retur. Såfremt I aftaler en                 

fortrydelsesret, bør i aftale den på skrift. 

 
Ejers kontaktinformationer: 
Navn: ____________________ 

Telefonnummer: ____________ 

E-mail: ___________________ 

Adresse/by: _______________ 

 
Preloved forbeholder sig retten til at kontakte ejer ved interesse i køb, prøvning og              

henvendelser vedrørende varer. 

 
Fortrolighedspolitik 
Preloved forstår og respekterer vigtigheden af privatliv på internettet. Preloved afslører ingen            

information om ejer til tredjepart, medmindre der er givet lov til at dele billeder og gøre brug                 

af navn. Preloved sælger ikke informationer til nogen tredjepart uden din forudgående            

tilladelse. Det betyder i praksis, at du giver Preloved retten til brug af de billeder, du sender                 

som markedsføringsmateriale. Ved henvendelse fra potentiel køber tager Preloved kontakt          

til dig som ejer, så du har mulighed for at bekræfte, at vi videreformidler kontakten mellem                

jer. 

 
Ejers underskrift: ________________________ 

Tilmed nyhedsbrev for udelukkende mails om events: ____________ 

 
Ejer kan acceptere annoncerings-aftale enten ved underskrift, ved handlemåde eller ved           

elektronisk accept, herunder ved accept på e-mail eller skriftlig besked. 

 
Udfyldes af Preloved I/S: 
Ejers ID-nummer: ________________________ 

Underskrevet af Preloved: ________________________ 

 
Preloved sender faktura på aftale om annoncering på ovenstående måned og eventuelt            

indeværende måned, såfremt det ønskes. Månedlig pris er 125 kr. inklusiv moms.            

Annonceringen træder i kraft første dag i ovenstående måned, hvis ikke andet aftales.  

 
Netto 8 dag - ved betaling efter forfald tilskrives der renter på 0,70% samt et gebyr på                 

100,00 kr. 
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