Om Multiforms roll

Det enda vi på Multiform gör är att upplåta vår webbplats till privatpersoner som vill sälja sitt
Multiform-kök, så att det kan komma till nytta och skänka glädje i ett nytt hem.
Försäljningen av det begagnade köket sker mellan den privatperson som säljer det och den
privatperson som köper det, vilket regleras i dansk köplag och kan betecknas som ett civilköp.
Det är inte Multiform som säljer köket, och Multiform tar inte på sig något som helst ansvar
gentemot vare sig säljare eller köpare, som till exempel ansvar för riktigheten i säljarens information, kvaliteten på det begagnade köket o.s.v. Reklamationer eller invändningar från
någon av parterna gällande köket och parternas affär kan inte under några omständigheter
riktas mot Multiform. Köparen och säljaren måste alltså själva komma överens om mer exakta
villkor kring affären, själva genomföra den och själva hantera eventuella konflikter, och Multiforms enda roll är att upplåta funktioner på sin webbplats för att möjliggöra kontakt mellan
köparen och säljaren.
Multiform har rätt att neka till att lägga upp en säljares information på webbplatsen och kan
när som helst och utan ansvarsskyldighet ta bort enskilda annonser och information om kök
från webbplatsen utan att behöva uppge skälet till detta.
Multiform utfärdar inga garantier för att det finns plats på webbplatsen eller för att det inte
kan uppstå några driftproblem, och webbplatsen kan då och då vara otillgänglig p.g.a. underhåll eller annat. Fel kan uppstå och information kan saknas i förhållande till den information
säljaren har skickat in till Multiform och i förhållande till det som ligger ute på webbplatsen.
Detta rättas till när Multiform uppmärksammas om saken, men Multiform är inte skyldiga att
betala ut någon ersättning för sådana fel eller brister eller för fel på själva webbplatsen, och
säljaren uppmanas alltid att själv kontrollera att informationen på Multiforms webbplats om
säljarens kök hela tiden är korrekt.
När säljaren använder Multiforms tjänst innebär det att säljarens personuppgifter behandlas
av Multiform. Vid behandling av sådana personuppgifter gäller Multiforms integritetspolicy
som finns att läsa här.

Ditt ansvar som säljare

Du ska verkligen ha för avsikt att sälja om du vill använda dig av Multiforms tjänst. Som säljare
ansvarar du för att du äger det kök du lägger ut till försäljning, och du är som säljare själv ansvarig gentemot köparen enligt lag.
Du ska som säljare försäkra dig om att du har rättigheterna till de bilder på köket som du
skickar in, och vi rekommenderar att du väljer bilder där inga personer finns med. Du ansvarar
själv för den information du skickar in, och den måste vara korrekt. Du får inte utelämna väsentlig information om exempelvis skador eller brister. Om du i efterhand upptäcker fel i den
information om köket som ligger uppe på Multiforms webbplats måste du omgående kontakta Multiform så att detta kan rättas till. Det faktum att material och annat skickas in till Multiform och läggs upp på Multiforms webbplats innebär ingen klarering av rättigheter och inga
garantier av något slag från Multiforms sida gällande att materialet är lagligt. Vi förväntar
oss att de potentiella köpare som tar kontakt med dig som säljare blir bemötta på ett respektfullt och seriöst sätt av dig. Du får som säljare inte ge potentiella köpare intrycket av att du är
anställd hos, ombud för eller säljare för Multiform, eller att du på något sätt representerar
Multiform eller kan ingå avtal å Multiforms vägnar.
När köket är sålt, eller om du inte längre vill att informationen ska ligga kvar på Multiforms
webbplats, ska du så snart som möjligt kontakta Multiform, som då tar bort innehållet, så att
du slipper få fler meddelanden från intresserade köpare.

