
Villkor för inlämning av begagnat till försäljning hos Gråbo Djurhälsa AB

Inlämning & prissättning 
- Inlämning sker varannan lördag ( jämn vecka) eller enligt ök med oss.
- Som inlämnare får du ett säljnummer. Dina artiklar följs med detta nummer och dokumenteras med
benämning, färg, storlek, märke, skick och utpris. När en vara är såld noteras detta i ditt dokument.
- Prissättningen kan du göra själv om du vill och kolla av med oss så det är rimligt, annars sätter vi
priser som vi anser är rimliga. Våra kunder ska kunna köpa prisvärda, begagnade hästsaker hos oss.
- Dina varor ligger hos oss i max tre månader från inlämningsdagen, du tar själv ansvar för att hämta
det som inte är sålt innan det datumet. Det som inte är hämtat på senaste hämtningsdag tillfaller
Gråbo Djurhälsa. Om minst 50% av varorna finns kvar efter tre månader förbehåller Gråbo Djurhälsa sig
rätten att ta ut en administrativ avgift om 15kr per osåld vara.
- Du lämnar bara in varorna och Gråbo Djurhälsa står för övriga utgifter som har med försäljningen att
göra: lokal, försäljning, dokumentation, kundkontakt m.m.
- Vill du skänka dina grejor går detta naturligtvis bra. Då väljer du om du vill att vinsten faller
verksamheten eller ska gå till Svenska Hästars Värn.

Försäkring
Vi håller inte med försäkring på inlämnade varor. Du ansvarar själv för att försäkra det som är av värde
och oftast täcker hemförsäkring vid eventuell brand eller stöld. Fotografera det du tycker är av värde
och kontrollera med ev försäkring.

Provision
- Du kan välja att ta ut ditt försäljningsbelopp som tillgodo i butiken eller få det utbetalt till bankkonto.
- Väljer du tillgodo tar vi 30% i provision på försäljningssumman, du behåller hela 70% själv, och du kan
handla för ditt försäljningsbelopp när du vill (efter varan/-orna sålt).
- Väljer du utbetalning tar vi 40% i provision på försäljningsumman, du behåller 60% själv. Utbetalning
sker antingen när allt är sålt eller när 3 månader passerat från inlämningsdatum och resterande varor
ska hämtas hem.

Regler
- Allt ska vara i bra skick som lämnas in. I stort sett kan du tänka att det ska vara i det skick du själv
hade kunnat köpa varan i. 
- Allt ska vara rent och inte trasigt. Täcken ska vara hela i ytterfoder och nytvättade.
- Vi förbehåller oss rätten att inte ta emot det vi inte tror kommer att kunna säljas eller där inlämnaren
vill ha ett för högt pris för varan som vi inte tror är rimligt.
- Varorna ligger hos oss till försäljning i max tre månader. Du får själv hålla koll på tiden och hämta ut
dina varor som inte blivit sålda innan sista hämtningsdatum (anges vid inlämning). Efter 3 månader
tillfaller varorna Gråbo Djurhälsa.

Varmt välkommen att lämna in dina hästsaker till försäljning hos oss. Det bidrar till hållbar konsumtion
och roligare shopping 😊

Detta tar vi inte emot:

* Hjälmar
* Artiklar som har brodyr med namn
* Använda borstar
* Slitna, solblekta artiklar

* Bett med hävstång (tex pessoabett)
* Sadlar
* Ej hästrelaterade märken som HM, Lindex,
Kapp-ahl m.fl.

Åker det med något av ovan kommer dessa behöva hämtas av inlämnaren omgående, efter att vi
meddelat detta, alternativt att vi kasserar artikeln enligt ö k eller sen hämtning. 
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