Powered by Reuse Mobility

Handelsbetingelser RS 05 DEC 2020

Reuse Sales’ forretningskoncept
Reuse Sales’ koncept er at formidle kontakt mellem sælger og køber på en digital platform. Reuse Sales er
således ikke en del af en eventuel handel, og kan ikke stilles til ansvar for fejl og mangler eller tab, som
følge af køber eller sælgers fejloplysninger eller misligholdelse af aftaler, uagtet at Reuse Sales´s slutseddel
er anvendt i forbindelse med handlen. Slutseddelen er udarbejdet som en dokumentation på handlen.
Reuse Sales’ produkt
-

Sælg din nuværende bil på vores salgsplatform, som er tilgængelig for alle
Det er gratis for dig at oprette din bil på vores platform
Du betaler kun for annoncen hvis din bil bliver solgt
Din bil bliver tilgængelig via vores salgsplatform til bilforhandlere
Bilforhandler kontakter dig direkte
Slutseddel bliver automatisk udfyldt med kendte oplysninger, når der er aftalt en handel
Sælger betaler et gebyr på kr. 995,- når bilen er solgt. Reuse Molility sender faktura til betaling

§1. Sælgers pligter og ansvar (brugeren)
For at kunne sælge en bil på Reuse Sales’ platform, skal sælger lade sig registrere med følgende personlige
oplysninger, som kan gøre online på www.reusesales.dk og vælg profil ”sælger”.
-

Fulde navn
Cpr-nummer
Adresse
Telefonnummer
E-mailadresse

Følgende punkter er sælgers ansvar at oplyse/beskrive/udføre:
-

Ejer af bilen
Korrekt beskrivelse af bilen
Stelnummer
Registreringsnummer
Km stand
Pris på bilen
Angiv momsstatus
Angiv registreringsafgiftsforhold
Billeddokumentation
Dokumentation af service
Oplyse/beskrive fejl og mangler på bilen
Restgældsoplysninger
Pant i bilen, som er tinglyst i bilbogen
Forsikringsoplysninger
Accepterer at sende eller aflevere original registreringsattest til køber, når betaling har fundet
sted
Reuse Sales forbeholder sig retten til, at fjerne oprette annoncer, såfremt de ikke er beskrevet
fyldestgørende, eller i øvrigt ikke har en kvalitet, der lever op til kravene
At betale et gebyr på kr. 995,00 ved salg af bilen, betalingsfristen er netto kontant
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Sælgers salgsannonce:
Sælger kan til en hver tid deaktivere/slette sin annonce, så den ikke er synlig, og dette sker ved at kontakte
Reuse Sales på kontakt@rumo.dk Herefter vil Reuse Sales fjerne annoncen fra platformen.
Reuse Sales forbeholder sig retten til, at fjerne oprette annoncer, såfremt de ikke er beskrevet
fyldestgørende eller i øvrigt ikke har en kvalitet der lever op til kravene.
Sælger skal betale et gebyr på kr. 995,00 inklusiv moms ved salg af bilen til Reuse Sales. Beløbet vil blive
faktureret, når slutseddel er godkendt af sælger og køber. Hvis bilen ikke sælges, er det gratis for sælger.

§2. Købers pligter og ansvar (brugeren)
Platformen kan kun anvendes af virksomheder, som er registeret i erhvervsstyrelsens register med
autobranchekode køb/salg, og for at kunne køb en bil på Reuse Sales platform, skal køber lade sig registrere
online på www.reusesales.dk og vælge profil ”køber”
-

CVR-nummer
E-mailadresse
Kontaktperson
Telefonnummer

Følgende punkter har køber ansvar for:
-

Betaling af bilen i henhold til slutseddel
Afmontere og afmelde nummerplader eller omregistrere jf. slutseddel
Afmelde bilen ved forsikringsselskabet

Køber har ingen fortrydelsesret eller tilbagekøbsgaranti overfor sælger.

§3. Generelt
Enhver brug af Reuse Sales’ platform forudsætter en accept af disse handelsbetingelser:
-

Ved misbrug eller mistanke om misbrug af Reuse Sales’ platform, skal der straks sendes en mail
med oplysninger om hændelsen til kontakt@rumo.dk
Er der indgået en slutseddel er handlen bindende, medmindre sælger har givet vildledende og
ikke korrekte oplysninger om bilens ejerskab, gældsforpligtigelser, stand eller km stand
Såfremt bilens registreringsattest og chassisnummer ikke stemmer overens, kan handlen
annulleres af køber
Såfremt der findes tredjemandsrettigheder/pant i bilen, har sælger det fulde ansvar for at
aflysning af pant bliver foretaget, ellers kan handlen annulleres af køber
Såfremt handlen annulleres/tilbageføres grundet sælgers misligholdelse, tilbagebetales
annoncegebyret ikke.
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§4. Opsigelse
-

Der er ingen bindingsperiode for sælger eller køber
Reuse Sales kan lukke for adgangen ved misligholdelse af handelsbetingelserne, eller i øvrigt
uønsket adfærd

§5. Indhold på platformen
-

-

Brugerne giver Reuse Sales ubegrænset ret til at bruge ethvert indhold, der fremgår på
platformen.
Reuse Sales ejer samtlige immaterielle rettigheder over samtlige data genereret af enhver
bruger på platformen.
Reuse Sales er berettiget til at anvende al dataindsamling til egne formål, og kan samtidig
udveksle oplysninger med tredjemand i en ikke identificerbar form uden brugernes
forudgående samtykke.
Brugerne indestår for at have rettighederne til de data, der uploades og gemmes på platformen
Brugerne indestår for ikke at på ingen måde at kopiere eller udlede kildekoden af Reuse Sales’
platform
Ovennævnte punkter er til enhver tid gældende jf. privatlivspolitik for Reuse Mobility og Reuse
Sales

§6. Ansvarsfraskrivelse
-

-

Reuse Sales er udelukkende formidler, og dermed ikke part i en handel mellem sælger og
køber. Reuse Sales fraskriver sig derfor ethvert ansvar, herunder for fejl og mangler ved det
købte eller ved vanhjemmel
Enhver brug af platformen sker på brugernes egen regning og risiko, og bilerne sælges, som de
er og forefindes.
Reuse Sales er ikke erstatningsansvarlig for direkte eller indirekte tab og eller følgeskade i
forbindelse med brugen af platformen
Reuse Sales er ikke erstatningsansvarlig for eventuelle fejl i platformen eller eventuelle tab,
som brugerne måtte lide ved anvendelse og brug af platformen
Reuse Sales yder ingen garanti, og enhver brug sker således på egen risiko.
Reuse Sales påtager sig intet ansvar for skader på brugernes software, hardware eller på grund
af virus eller lignende, der skyldes brugen af platformen

§6. Immaterielle rettigheder
-

Alle rettigheder vedrørende platformen, herunder alle data, knowhow, beskrivelser, vilkår og
fremgangsmåder tilhører alene Reuse Sales
Enhver form for efterligning, gengivelse eller kopiering er strengt forbudt
Alle forslag, ideer, feedback, eller andre oplysninger som brugerne videregiver i forbindelse
med brugen af platformen, forbliver Reuse Sales rettigheder og knowhow
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§7. Lovvalg og værneting
-

Enhver uoverensstemmelse der måtte være mellem en eller flere af brugerne og Reuse Sales,
skal forsøges løst i mindelighed mellem de involverede parter
Kan uoverensstemmelsen ikke løses, skal det afgøres ved retten i Kolding

§8. Behandling af personlige oplysninger
-

Reuse Sales indsamler og analyserer data om brugernes brug af platformen, herunder hvilket
operationssystem og netværk, som benyttes til at bruge platformen
Alle oplysningerne om brugerne, som Reuse Sales modtager igennem platformen, behandles
fortroligt
Reuse Sales forbeholder sig retten til at anvende dataene i anonymiseret form til intern brug,
markedsføring og administration.
Brugerne kan til enhver tid kræve, at Reuse Sales oplyser hvilke oplysninger, der er registreret.
Brugerne giver samtykke til, at Reuse Sales må anvende billederne, som brugerne uploader på
platformen. Reuse Sales har således ret til at anvende billederne i enhver henseende
Enhver krænkelse af Reuse Sales’ rettigheder vil medføre erstatningsansvar og retsforfølgning.

§8. Force Majeure
Reuse Sales kan ikke holdes ansvarlig for følgende:
-

-

-

Nedbrud i manglende adgang til platformen eller beskadigelser af data i disse systemer
For eventuelle forsinkelser eller mangler, herunder eventuelle forstyrrelser eller
udfald/nedbrud på platformen, eller svigt i strømforsyning eller telekommunikation,
der er uden for Reuse Sales ansvar
Forsinkelser af eksterne leverancer fra leverandør og lignende omstændigheder
Lovindgreb eller forvaltningsakter, eks. COVID-19, pandemier, naturkatastrofer, krig, oprør,
borgerlige uroligheder, sabotage, terror eller hærværk herunder computervirus og hacking,
Strejke, lockout, boykot eller blokade, uanset konflikten er rettet mod eller iværksat af Reuse
Sales selv eller Reuse Sales organisation, og uanset konfliktens årsag. Dette gælder også, når
konflikten rammer dele af Reuse Sales
Andre omstændigheder, som er uden for Reuse Sales’ kontrol
Ovennævnte punkter er til enhver tid gældende jf. privatlivspolitik for Reuse Mobility og Reuse
Sales
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