Allmänna affärsvillkor
1. Tillämpningsområde och kravspecifikation
a)
b)

Dessa allmänna affärsvillkor (i fortsättningen kallade "AAV") utgör det enda underlaget för affärsförhållandet mellan dig som kund och oss, Flip4 GmbH,
Industriestraße 21, 61381 Friedrichsdorf, Tyskland vad gäller vårt uppköp av artiklar som erbjuds (i fortsättningen kallade "artikel/artiklar").
Vi ger dig möjlighet att erbjuda oss att köpa en eller eventuellt flera artiklar, dvs. en transaktion kan omfatta flera artiklar som du erbjuder till försäljning. Om vi
köper dina artiklar får du som ersättning ett presentkort på Media Markt till ett värde som motsvarar det värde på dina artiklar som vi kommit överens om under
köpprocessen (i fortsättningen kallat "uppköpspris").

2. Ingående av avtal, köp
a)

b)

Till att börja med genomförs en icke bindande kontroll av artiklarna på platsen. Om vi är beredda att köpa artikeln efter kontrollen ger vi dig ett uppköpspris och ett
erbjudande att köpa artikeln mot överlämnande av ett presentkort till ett värde motsvarande uppköpspriset genom att presentera en köpehandling. Detta
erbjudande måste antas omedelbart. Du accepterar genom att underteckna köpehandlingen och överlämna artikeln till oss.
Om du erbjuder oss att köpa fler artiklar har vi rätt att sammanställa dessa i en enda uppköpshandling och att summera de separata uppköpspriserna för de
separata artiklarna till ett gemensamt uppköpspris, varvid ett separat köpeavtal mellan dig och oss upprättas för varje enskild artikel.

3. Kunduppgifter
a)
b)

För att kunna genomföra köpet behöver vi genom känna till ditt förnamn, efternamn och din adress. Dessutom ska du visa legitimation av det slag som vi kräver
(pass, ID-kort, körkort) då köpeavtalet ingås.
Uppgifterna som du lämnar måste vara fullständiga och korrekta.

4. Ersättning för köpet, villkor för presentkort
Som ersättning för de artiklar vi köpt får du ett presentkort som gäller i respektive Media Markt-varuhus i Sverige (i fortsättningen kallat "presentkort“) till ett värde
av det överenskomna uppköpspriset. Kontant betalning av uppköpspriset är inte möjlig.
b)
Om ett köpeavtal gällande flera artiklar sluts har vi rätt att addera priserna för flera artiklar och skriva ut ett presentkort till dig till ett värde motsvarande det
sammanlagda uppköpspriset.
c)
Presentkortet kan du lösa in genom att använda det som betalningsmedel antingen i ett av Media Markt-varuhusen eller på nätet på www.mediamarkt.se.
d)
Flip4 GmbH ansvarar för att Media Markt löser in presentkortet, det vill säga att Media Markt fullgör det avtal som villkoren i presentkortet garanterar, då du lämnar
fram presentkortet på Media Markt.
e)
Flip4 GmbH tar inte ansvar för de produkter som du köper eller de tjänster du utnyttjar på Media Markt eller hos tredje part med Media Markts presentkort. Det
avtal som ingåtts med Media Markt med hjälp av presentkortet ingås enbart mellan dig respektive den rättmätiga innehavaren av presentkortet och Media Markt.
Flip4 GmbH har därför inte något ansvar gentemot dig för försummelse från Media Markts sida när det gäller avtal som slutits mellan dig och Media Markt under
användande av Media Markts presentkort.
f)
Om det skulle uppstå problem då Media Markts presentkort löses in eller om du har frågor om saken kan du skicka ett e-postmeddelande till Media Markts
kundservice https://www.mediamarkt.se/webapp/wcs/stores/servlet/MultiChannelMAContact?storeId=14401&langId=-16 . Du kan också ringa Media Markts
kundservice Måndag-Fredag 9.00 – 18.00 och Lördag-Söndag 10.00 – 15.00 på följande telefonnummer: 0770-77 87 87.
g)
För Media Markts presentkort gäller de villkor för presentkort som fastställts av Media Markt. De exakta villkoren för Media Markts presentkort hittar du på
http://www.mediamarkt.se/mcs/shop/PresentkortStart.html.
Observera särskilt följande:

Presentkortet kan användas som tillgodohavande i alla Media Markt-varuhus/företag, även online.

Presentkortet är inte personligt utan överförbart.

Det blir ingen ränta på tillgodohavandet.

Presentkortet gäller i fem år från senaste användningsdag.

Presentkortet ska hanteras som kontanter. Vid förlust, stöld eller förstörelse ersätts inte presentkortet. Fordran kan endast ställas om presentkortet visas upp.

Media Markt ansvarar inte för stulna eller borttappade presentkort.

Media Markt ansvarar inte för förluster som uppstår vid obehöriga köp på nätet under angivande av den korrekta koden för presentkortet.

Saldot på kontot för presentkortet kan användas både för full betalning och delbetalningar. För de köpekontrakt som betalats med presentkortet gäller de allmänna
affärsvillkoren för det aktuella Media Markt-varuhus där köpekontraktet ingås.
a)

5. Speciella skyldigheter för säljaren/Uppköpsbegränsningar
a)

b)

c)
d)

Du ansvarar för att samtliga personliga markeringar och uppgifter t.ex. etiketter, namn, telefonnummer, lösenord, e-postadresser, fotografier etc. som finns i
och/eller på artiklarna och/eller har sparats, avlägsnas före försäljningen till oss. Visar det sig att du inte har raderat information eller uppgifter i artikeln eller att
raderingen är ofullständigt utförd, har vi rätt att avlägsna informationen och/eller uppgifterna på det sätt vi brukar då vi kontrollerar och raderar uppgifter på varje
artikel utan att kunna hållas ansvarig för detta.
Vidare är du som säljare skyldig att avlägsna alla lösenord från artikeln som gör det omöjligt för oss att kontrollera och/eller sälja artikeln vidare. Om det inte är
tekniskt möjligt för dig att avlägsna lösenorden ska du samtidigt som artikeln överlåts meddela oss vilka lösenord det är som, enligt din uppfattning, inte går att
radera.
Om vi är osäkra på artikelns ursprung har vi rätt att kräva köpbevis eller andra handlingar eller ytterligare klargöranden från dig och låta köpet avgöras av om
dessa handlingar eller förklaringar visas upp utan dröjsmål.
Om vi i samband med reklam- eller specialkampanjer erbjuder uppköp av vissa artiklar till särskilt attraktiva uppköpspriser (i fortsättningen kallade "kampanjvaror)
är köp av dessa kampanjvaror begränsat till tre artiklar per hushåll.

6. Säljarens garantier
Du försäkrar
1.
att du har fyllt 18 år.
2.
att varje artikel lagligt befinner sig i din ägo och att du har obegränsad förfoganderätt över denna artikel eller, om den befinner sig i tredje parts ägo, att denne
uttryckligen har gett dig rätt att sälja och överlåta denna artikel.
3.
på heder och samvete att du inte känner till något rimligt skäl att anta att artikeln är eller skulle kunna vara föremål för ett brott, i synnerhet bedrägeri, stöld
och/eller något annat förmögenhetsbrott.
4.
på heder och samvete att du inte känner till någon orsak eller misstanke, eventuellt på grund av artikelns ursprung eller på grund av det pris som du ursprungligen
betalade vid anskaffandet, som ger skäl att anta att artikeln inte är äkta, det vill säga en (märkes)förfalskning och/eller innebär ett brott mot upphovsrätten och
därmed skadar varumärkesinnehavaren och/eller upphovsmannen.
5.
att ditt anbud till oss inte skadar någon tredje parts övriga rättigheter.
6.
att du inte förtiger några andra fel, synliga eller dolda, på artikeln som du känner till.

7. Ansvar
a)
b)

Vi tar obegränsat ansvar för skador som uppsåtligt eller på grund av grov oaktsamhet orsakats av oss, vår personal och våra representanter, och för sådana
skador som orsakats på grund av underlåtenhet att omtala fel i bedrägligt syfte, genom att lämna en kvalitetsgaranti för skada till liv, lem eller hälsa.
För övriga skador ansvarar vi endast om ett åtagande åsidosätts vars fullgörande är av särskild betydelse för det vederbörliga uppfyllandet av avtalet och som
avtalspartnern vanligen får förlita sig på blir fullgjort (kardinalplikt) och om skadorna på grund av den avtalsenliga användningen av tjänsterna är typiska och
förutsebara. Ett eventuellt ansvar enligt lagen om produktansvar berörs inte. Ett ansvar från vår sida som går utöver ovanstående är uteslutet.

8. Slutbestämmelser
a)
b)

Vi accepterar inte avtalspartnerns allmänna affärs- eller avtalsvillkor som motsäger eller avviker från dessa AAV, såvida inte samtycke ges skriftligt. Dessa AAV
gäller också då vi med kännedom om villkor som motsäger eller avviker från dessa säljvillkor genomför avtalet i dess helhet.
Svensk lag ska äga tillämpning på dessa villkor och Flip4:s uppköp. Tvist med anledning av tillkomsten, tolkningen, tillämpningen, giltigheten och andra frågor som
rör eller har samband med dessa villkor och Flip4:s uppköp skall avgöras av svensk domstol.

