Villkor för avtal vid försäljning av mobiltelefon.
Privatkund/Företagskund

Gäller fr o m 2015-03-13.

Detta avtal innebär att du/ni som kund till Hi3G Access AB (3) och/eller mottagare av 3s abonnemangsbaserade telekomtjänster säljer er/era
mobiltelefon/er till Brightstar 20:20 (SWE) AB (Brightstar). I gengäld för försäljningen av er/era mobiltelefonen/er kan du/ni välja att:
a. erhålla en månatlig reducering på ett eller flera av era mobiltelefonabonnemang hos 3 eller
b. skänka ersättningen till ett av 3 valt välgörande ändamål.
I det fall du/ni väljer att erhålla en månatlig ersättning enligt a. ovan förutsätts att ersättningen inte (per abonnemang) understiger den
abonnemangsavgift, tillsammans med eventuell förhöjd avgift, som du/ni enligt abonnemangsavtalet för telekomtjänster ska erlägga till 3.
I och med underskrift av detta avtal intygar jag/vi (företaget) som säljare:
i. Att jag/vi äger och har rätt att sälja de ovan angivna mobiltelefonerna.
ii. AttAtt mobiltelefonerna inte har någon utestående bindningstid, hos 3 eller annan operatör, samt att det inte finns annan tredje part som äger legal
rätt till mobiltelefonerna.
iii. Att SIM-kort och minnekort är borttagna från mobiltelefonerna samt att innehåll och data är raderat från mobiltelefonerna.
iv. Att person-/företagsuppgifterna, och uppgifterna om mobiltelefonerna ovan stämmer.
v. Att, i de fall någon eller några av mobiltelefonerna är en iPhone, funktionen ”Find My iPhone” är avaktiverad.
Under befintlig bindningstid hos 3 kan endast en (1) mobiltelefon säljas tillbaka per aktivt abonnemang.
Om säljarens avtal med 3 oavsett anledning upphör, eller om säljaren i övrigt bryter mot avtalet mellan säljaren och 3, så gäller inte ersättningen som
erhålls vid försäljningen av mobiltelefonerna till Brightstar inte längre gäller och kommer avslutas.
Säljaren är medveten om att mobiltelefonen inom de närmsta sju (7) dagarna kommer att kontrolleras mot ett stöldregister. Om någon mobiltelefon är
registrerad som borttappad, blockerad eller stulen hos har säljaren inte rätt till ersättning för mobiltelefonen. Mobiltelefonen kommer inte heller lämnas
tillbaka.
Säljaren är medveten om att telefonnummer eller annan data sparad på mobiltelefonerna, i och med denna transaktion, kan förloras och att 3 inte är
ansvarig för några kostnader eller skador som kan medföras till följd av transaktionen enligt detta avtal.
Säljaren är medveten om att de inte under några omständigheter kan ångra denna transaktion eller återfå mobiltelefonerna när denna transaktion är
genomförd och detta avtal är signerat.
Säljaren ger sitt medgivande till att ägarskapet för mobiltelefonen överförs och antas av Brightstar från och med det datum detta avtal är undertecknat.
Säljaren är medveten om att 3 i denna transaktion endast agerar förmedlingspart och antar aldrig legalt ägandeskap för någon eller några av
mobiltelefonerna specificerat i detta avtal.
Om 3 eller Brightstar misstänker eller erfar att säljaren medvetet eller omedvetet agerat i strid med detta avtal äger Brightstar rätt att ångra köpet i upp
till 30 dagar. I och med att ångerrätt utnyttjas kommer den månatliga ersättningen hos 3 upphöra att gälla. Om brott föreligger kommer ärende lämnas
över till polismyndigheten och mobiltelefonen/erna kommer inte lämnas tillbaka.
Undertecknat val av månatlig ersättning på detta avtal ersätts till säljaren av 3 endast under förutsättning att (per abonnemang):
i. ersättningen understiger månadskostnaden av att det valda abonnemanget för telekomtjänster tillsammans med eventuell förhöjd månatlig avgift
för hårdvara.
ii. abonnemanget har mer än sex (6) månaders bindningstid vid tidpunkten för detta avtal.
Om någon av ovan förutsättningar ej uppfylls äger 3 rätt att:
i. justera löptiden av ersättningen
ii. sänka ersättningen
Enligt lag (1999:271) om handel med begagnade varor är 3 skyldiga att föra anteckning om förvärvade eller annars mottagna varor och att på begäran
tillhandahålla den lokala polismyndigheten dessa anteckningar och övriga handlingar som avser mottagna varor. För att uppfylla lagkrav och genom
undertecknande av detta avtal godkänner du att 3 sparar informationen angiven i detta avtal. Informationen sparas inte längre än nödvändigt.
Specifika villkor endast för företagskunder.
Värdering av hårdvaran;
a. Görs av Brightstar.
b. Värdet av hårdvaran kommuniceras av 3 till säljaren exklusive moms.
c. Det totala beloppet säljaren erhåller från 3 i form av månatlig ersättning på abonnemangsfakturan inkluderar moms.
d. Säljaren ansvarar för att rapportera utgående moms på försäljningen till Skatteverket enligt gällande momsregler.
e. Momsbeloppet finns specificerat på detta avtal samt på den självfaktura säljaren erhåller från 3 per post.
I och med underskrift av detta avtal godkänner vi att vi är skyldiga att redovisa till Skatteverket det momsbelopp som finns specificerat på detta avtal
samt på den självfaktura vi erhåller av 3 per post.
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