
PRE-LOVED

När du säljer hos oss sker det på kommission. Det innebär att du i efterhand får betalt för de varor som blivit sålda. 
Du Registreras som kund hos oss i samband med din första inlämning, vi väljer ut varorna, de fotas och prissätts av 
oss i samråd med dig. Vi säljer endast äkta produkter som vi anser passar vårt sortiment. 

Varorna presenteras på webben under 2 månader. Du ansvarar själv för att hämta upp dina ej sålda varor efter 2 
månader (eller enligt övrenskommelse). Varor som inte sålt hämtats upp inom 30 dagar efter att dessa 2 månader 
har gått (eller enligt överenskommelse). Varor som ej hämtats inom given tidsram skänks vidare till välgörenhet efter 
att vi påmint 2 ggr.

Betalning sker på förfrågan, tidigast 35 dagar efter att varan sålts (detta för att ge utrymme för eventuella webb- 
returer) genom utbetalning till bankkonto eller i form av presentkort giltigt i vår webb-butik.  Vad vi tar i kommission 
beror på varans pris samt hur du väljer att plocka ut din betalning, läs mer i vår kommissionsstege nedan. 

Inlämning av varor till kommissionsförsäljning kan ske måndag - torsdag i butiken på Birger Jarlsgatan, tid enligt 
överenskommelse. Vi kan även hjälpa till med bud till och från oss om du bor i innerstan. Kontakta oss om du vill 
buda dina varor: 
customercare@nathalieschuterman.com eller 072-23 93 303 (helgfri vardag 10:00-17:00).

Hur fungerar det? 

VARANS PRIS    UTBETALNING TILL      
     KONTO GER DIG...

Upp till 9999    50% av förtjänsten

10 000- 24 999    60% av förtjänsten

25 000- uppåt    70% av förtjänsten

0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0  0 0 0 0

 
 

 
00-00

SCHUTERMAN NATHALIE

Modevärlden står inför en brytpunkt, det är dags att bygga en cirkulär garderob och låta dina tidigare garderobsfavo-
riter få ett nytt liv.  Vi sluter nu cirkeln i en satsning på kommissionsförsäljning av lyxprodukter, till förmån för nya. 

Varmt välkomna till Nathalie Schuterman PRE-LOVED: Ett koncept där du säljer dina tidigare garderobsfavoriter hos 
oss på vår webb-butik och kan få förmånligare kommission om du väljer att spendera vinsten på nya produkter hos 
oss. 

Välkommen!

Vår Komissionsstege



PRE-LOVED

När du säljer hos oss sker det på kommission. Det innebär att du i efterhand får betalt för de varor som blivit sålda. 
Du Registreras som kund hos oss i samband med din första inlämning, vi väljer ut varorna, de fotas och de prissätts 
av oss i samråd med dig. Vi säljer endast äkta produkter som vi anser passa vårt sortiment. 

Varorna presenteras på webben under 2 månader. Du ansvarar själv för att hämta upp dina ej sålda varor efter 2 
månader (eller enligt övrenskommelse). Varor som inte sålt hämtats upp inom 30 dagar efter att dessa 2 månader 
har gått (eller enligt överenskommelse). Varor som ej hämtats inom given tidsram skänks vidare till välgörenhet efter 
att vi påmint 2 ggr.

Utbetalning sker på förfrågan, dock tidigast 35 dagar efter att varan sålts (detta för att ge utrymme för eventuella 
webbreturer) och senast 12 månader efter försäljning av din/dina varor. Betalning sker genom utbetalning till 
bankkonto eller i form av presentkort, giltigt i vår webb-butik. Vad vi tar i kommission beror på varans pris samt hur 
du väljer att plocka ut din betalning, läs mer i vår kommissionsstege på föregående sida. 

Våra villkor 

SIGNATUR SÄLJARE            SIGNATUR BUTIK

VARA 7 VARA 8

VARA 9 VARA 10

VARA 1 VARA 2

VARA 3 VARA 4

VARA 5 VARA 6

TOTALT ANTAL VAROR

Speci�kation, inlämnade varor

NAMN KUNDNUMMER

E-POST                    TELEFON

INLÄMNAT DATUM HÄMTAS DATUM



VARA 8

VARA 10

VARA 2

VARA 4

VARA 6

KUNDNUMMER

HÄMTAS DATUM




