
2nd Hand 4 You Örebro AB  Örebro 2022 

 
Avtal för hyresplats 2022  
”30/70”-deal  
 
Detta gäller vid 2nd Hand 4 You Örebro AB:s ”30/70”-deal. Dealen gäller för två sammanhängande 
veckor (14 dagar) exklusive de helgdagar då butiken eventuellt har stängt. Säljaren lämnar de varor 
hen önskar sälja i butiken efter överenskommelse med personalen.  
 
2nd Hand 4 You Örebro AB tar hand om varorna, sorterar prismärker (med skäliga priser utifrån 
erfarenhet) samt placerar ut dem vid överenskommet startdatum. 2nd Hand 4 You Örebro AB städar 
och underhåller skåpet, samt fyller på vid behov. Säljaren betalar ingen veckohyra. 
 
Det minsta värdet 2nd Hand 4 You Örebro AB säljer en vara för under ”30/70” är 20 kronor. Anser vi 
att något är värt mindre sorterar vi bort det när vi prismärker varorna, och säljaren återfår dem vid 
utcheckning. För att varan ska kunna säljas måste den vara hel, ren och laglig. 
 
Vid försäljningens sista dag rabatterar vi dina varor med 50% så du säljer av så mycket som möjligt i 
butiken. På utcheckningsdagen, försäljningsperiodens sista dag, tömmer du själv skåpet och tar med 
dig dina osålda varor hem igen. Önskar du skänka dina osålda varor fixar vi utcheckningen åt dig och 
du behöver inte själv komma till butiken. 
 
Vid avslutad hyresperiod får hyrestagaren 30% av summan från försäljningen. 2nd Hand 4 You 
Örebro AB erhåller 70% av försäljningen som provision. Summan (30%) betalas ut till hyrestagarens 
bankkonto inom sju (7) bankdagar efter utcheckning.  
 
Varor som säljs i butiken ska vara hela, rena samt lagliga. Vi förbehåller oss rätten att plocka bort 
varor som ej uppfyller kraven. Hyrestagaren ansvarar själv för deklaration av eventuell skatt.  
 
2nd Hand 4 You Örebro AB tillåter inte försäljning av livsmedel, begagnad kosmetika, pornografiskt 
material, intimleksaker, vapen, droger, ammunition, pyroteknik eller stöldgods.  
 
2nd Hand 4 You Örebro AB ersätter inte hyrestagaren för eventuella varor som försvinner eller 
förstörs, men tillhandahåller larm för att öka säkerheten. Säkerhetskameror finns även i butiken för 
att upprätthålla ytterligare säkerhet. 
 
Jag (hyrestagaren) har läst och godkänner ovanstående avtalsregler samt godkänner att 2nd Hand 4 
You Örebro AB lagrar mina personuppgifter i samband med uthyrning samt kontakt med mig.  
 
_________________________________    
Konto och clearingnummer 
 
 
_________________________________  _________________________________ 
Underskrift    Datum 
 
 
_________________________________   _________________________________ 
Namnförtydligande    Underskrift butikspersonal  

 
  Jag önskar skänka de varor som ej blir sålda till 2nd Hand 4 You Örebro AB  
   

  Jag önskar ta del av 2nd Hand 4 You Örebro AB:s kundklubb och deras information framgent 


