
Om Multiforms rolle og ansvar
Hos Multiform gjør vi hjemmesiden vår tilgjengelig for privatpersoner som ønsker å legge 
Multiform-kjøkkenet sitt ut for salg, slik at det kan være til nytte og skape glede i et nytt hjem.

Salget av det brukte kjøkkenet skjer mellom den private selgeren og den private kjøperen. Det 
er underlagt dansk kjøpslov og kan betegnes som et sivilkjøp.

Det er ikke Multiform som selger kjøkkenet, og Multiform påtar seg ikke noe ansvar overfor 
verken selger eller kjøper, inkludert ansvar for riktigheten av selgers informasjon, kvaliteten 
på det brukte kjøkkenet osv.  Reklamasjoner eller innvendinger fra partene vedrørende kjøk-
kenet og partenes handel kan under ingen omstendigheter rettes til Multiform. Kjøper og sel-
ger må altså selv avtale betingelsene for handelen, selv gjennomføre den og selv håndtere 
eventuelle konflikter. Multiform formidler ved å tilby funksjoner på hjemmesiden bare en mulig 
kontakt mellom kjøper og selger.

Multiform har rett til å nekte å legge ut en selgers informasjon på hjemmesiden, og kan når 
som helst og uten ansvar, fjerne annonser og informasjon om kjøkken på hjemmesiden uten å 
oppgi årsaken til dette.

Multiform garanterer ikke tilgjengelighet på hjemmesiden eller at det ikke kan oppstå drifts-
problemer, og hjemmesiden kan fra tid til annen være utilgjengelig på grunn av vedlikehold. 
Det kan oppstå feil, eller det kan være manglende informasjon, i forhold til informasjonen 
selgeren har gitt til Multiform, og hva som er tilgjengelig på hjemmesiden. Dette vil bli rettet 
opp i når Multiform blir gjort oppmerksom på dette, men vi fraskriver oss ethvert ansvar for 
disse feil og mangler og manglene på selve hjemmesiden. Selgeren oppfordres alltid til selv 
å sjekke om informasjonen om selgerens kjøkken på Multiforms hjemmeside er korrekt.

I forbindelse med selgerens bruk av Multiforms tjeneste behandler Multiform personopplys-
ninger om selgeren. For behandling av disse personopplysningene gjelder Multiforms per-
sonvernbestemmelser, som du finner her.

Ditt ansvar som selger
Du må ha en reell hensikt om å selge hvis du vil benytte Multiforms tjeneste. Som selger er du 
ansvarlig for at du eier kjøkkenet du velger å legge ut for salg, og som selger er du ansvarlig 
overfor kjøper etter lovens regler.

Du må som selger sørge for at du har rettighetene til bildene av kjøkkenet du sender inn, og vi 
anbefaler at det ikke er mennesker på bildene som sendes inn. Du er selv ansvarlig for infor-
masjonen du sender inn, og for at den er korrekt. Viktig informasjon om for eksempel skader 
eller mangler må ikke utelates. Hvis du senere blir oppmerksom på feil i informasjonen om 
kjøkkenet på Multiforms hjemmeside, bør du kontakte Multiform øyeblikkelig, slik at feilen kan 
rettes opp. Det faktum at materiale osv. sendes til Multiform, og legges ut på hjemmesiden av 
Multiform, innebærer ingen avklaring av rettigheter eller garanti av noe slag fra Multiforms 
side vedrørende lovligheten av bruken av materialet. Vi forventer at du som selger behand-
ler henvendelser fra potensielle kjøpere med respekt og seriøsitet. Du må som selger ikke gi 
potensielle kjøpere inntrykk av at du er en ansatt, agent eller forhandler hos Multiform, eller at 
du på noen måte representerer eller kan inngå avtaler på vegne av Multiform.

Når kjøkkenet er solgt, eller du ikke lenger ønsker å ha informasjonen liggende ute på Multi-
forms hjemmeside, bør du kontakte Multiform så snart som mulig. Vi vil da fjerne innholdet, slik 
at du ikke fortsetter å motta henvendelser fra interesserte kjøpere.


