Hyvä myyjä,
Meille on erittäin tärkeää, että pystymme tarjoamaan sekä ostajille, että myyjillemme
mahdollisimman turvallisen kokemuksen myyntialustallamme. Tämä lisää luottamusta,
parantaa asiakastyytyväisyyttä ja johtaa lopulta myös korkeampiin tuloksiin.
Taataksemme alustamme turvallisuuden, haluamme käydä Catawikin huutokaupoissa
myymisen säännöt läpi vielä kerran. Löydät ne myös yksityiskohtaisemmin
Käyttöehdoistamme.
Catawikin huutokaupoissa myymisen säännöt
Miksi Catawikissä myymiselle on asetettu sääntöjä?
●
●
●
●

Voidaksemme tarjota käyttäjillemme miellyttävän myynti- ja ostokokemuksen
Minimoidaksemme ostajien riskit
Voidaksemme tarjota tasapuolisen mahdollisuuden kaikille käyttäjillemme
Noudattaaksemme (kansainvälisiä) lakeja ja säännöksiä

Kohteiden myymisen yleiset säännöt:
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.

Myyjä on kohteen laillinen omistaja ja hänellä täytyy olla lupa tarjota kohde
myytäväksi.
Myyjä tarjoaa myytäväksi kohteita, joiden myyminen on sallittua.
Myyjän tulee antaa kohteistaan selkeitä, rehellisiä ja paikkansapitäviä kuvia ja
kuvauksia, sekä ilmoittaa mahdollisista vioista.
Myyjän tulee noudattaa kaikkia verolakeja ja muita sovellettavia (liiketoiminnallisia)
säännöksiä, sekä rekisteröityä oikeilla tiedoillaan, esimerkiksi yrityksensä tiedoilla,
mikäli he myyvät ammatikseen.
Myyjä ei saa ilmoittaa Catawikissä myynnissä olevia kohteita samanaikaisesti muille
myyntikanaville.
Myyjän tulee lähettää kohde ostajalle seurantakoodin kanssa 3 arkipäivän kuluessa
siitä, kun ostaja on maksanut kohteen (ja Catawiki on ilmoittanut hänelle maksun
vastaanottamisesta), ellei ostaja ole valinnut kohteen noutoa.
Mikäli ongelmia ilmenee, myyjän ja ostajan tulee löytää ratkaisu, johon molemmat
osapuolet ovat tyytyväisiä. Catawiki voi tarvittaessa toimia välikätenä.

Mikä ei ole sallittua Catawikin huutokaupoissa?
●
●
●
●
●
●

Catawikin muiden käyttäjien ja työntekijöiden häirintä
Epäautenttisten kohteiden tarjoaminen huutokauppaan
Immateriaalioikeuksia rikkovien kohteiden ilmoittaminen huutokauppaan
Muiden käyttäjien materiaalin käyttäminen, mukaan lukien valokuvat
Tarjousten tekeminen omista kohteista tai muiden pyytäminen tekemään tarjouksia
näistä kohteista hinnan korottamistarkoituksella
Muiden käyttäjien tietojen käyttäminen muihin tarkoituksiin, kuin kaupan
järjestämiseen ja loppuunsaattamiseen

●
●
●

Käyttäjään yhteydessä oleminen kauppatarkoituksella ilman Catawikin virallista
kommunikaatiokanavaa välitysmaksujen välttämiseksi
Verokierto Catawikin myyntialustan kautta
Kohteiden tarjoaminen huutokauppaan rahanpesutarkoituksella osana väärennettyä
kauppaa

Catawiki järjestää säännöllisesti data-analyysejä varmistaakseen, että yllä mainittuja sääntöjä
noudatetaan. Rikkomus saattaa johtaa varoitukseen tai jopa määräaikaiseen tai pysyvään
Catawiki-käyttäjätilin jäädyttämiseen.
Ammattimyyjät ja lisäkriteerit:
Myyjänä olet itse vastuussa verolain ja liiketoiminnallisten lakien noudattamisesta
asuinmaassasi tai maassa, jossa olet aktiivinen tai josta myyt kohteitasi. Ammattimyyjien, ts.
myyjien, joilla on itsenäinen yritys ja jotka myyvät kohteitaan Catawikillä kaupallisissa
tarkoituksissa, on rekisteröidyttävä yrityksensä tiedoilla, kuten (mikäli saatavilla)
kauppakamarin tunnuksella sekä ALV-tunnuksella. Voit ryhtyä ammattimyyjäksi mikäli:
●
●
●
●
●
●

tarjoat huutokaupattavaksi säännöllisesti suuren määrän kohteita
tarjoat säännöllisesti uusia kohteita, joita et ole valmistanut omaan tarkoitukseesi
tarjoat kohteita huutokaupattavaksi jonkun muun edustajana
ostat Catawikin huutokaupasta kohteita tarkoituksenasi myydä niitä uudelleen
myyt säännöllisesti samanatyyppisiä kohteita
tienaat vuosittain vähintään €50,000 myynneistäsi Catawikin kautta

Mikäli täytät yhden tai useamman näistä kriteereistä, voimme keskustella Catawikin
ammattimyyjän statuksesta kanssasi. Tässä tapauksessa sillä ei ole väliä, myytkö Catawikillä
täysi- vai osa-aikaisesti. Mikäli sinulla on kysyttävää tilanteestasi, olethan yhteydessä maasi
veroneuvojaan. Tämän täytyy olla sellainen henkilö, joka pystyy tarjoamaan sinulle tietoa
veroista ja muista velvollisuuksista joita sinun tulee yrityksen omistajana noudattaa.
Toivomme, että olemme pystyneet tarjoamaan sinulle riittävästi tietoa. Olethan meihin
yhteydessä, mikäli sinulla on kysyttävää.
Ystävällisin terveisin,
Catawikin tiimi

