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Decathlon Sweden AB
Droskvägen 2
117 45 Järfälla

DECATHLON “SECOND LIFE” RETURAVTAL
Detta returavtal (”Avtalet”) har denna dag träffats
MELLAN
Å ena sidan DECATHLON Sverige AB
DECATHLON Sverige AB, org. nr. 556812–4324, Droskvägen 2 117 45 Järfälla, (hädanefter ”Decathlon”)
OCH
Å andra sidan
SÄLJAREN: [NAMN], [Kundnummer], [EMAIL], (hädanefter ”Säljaren”)
Parterna enades om följande:
ARTIKEL 1: BAKGRUND
Inom ramen för detta Second Life-hållbarhetsinitiativ erbjuder Decathlon sina kunder som tidigare har köpt en cykel av
märket Decathlon möjlighet att sälja tillbaka sin cykel till Decathlon. Syftet med detta Avtal är att fastställa de regler som är
tillämpliga vid återförsäljning av begagnade cyklar av Säljaren till Decathlon.
ARTIKEL 2: ÅTERKÖP AV CYKEL
Den begagnade cykel som är föremål för försäljning från Säljaren till Decathlon är av modell [CYKEL] (”Cykeln”). Cykeln
köptes av Säljaren den [Datum].
Som ersättning för Cykeln får Säljaren presentkort på [XXX] SEK som mottas i samband med att Decathlon och Säljaren
undertecknar Avtalet.
ARTIKEL 3: ANSVAR
Säljaren har upplyst Decathlon om eventuella fel på den begagnade Cykeln och har inte underhållit någon information som
skulle kunna påverka Decathlons beslut att köpa tillbaka Cykeln.
På Decathlons begäran åtar sig Säljaren att visa upp kvittot på det ursprungliga köpet av Cykeln.
Detta Avtal består av detta returavtal samt de Särskilda Villkoren (Bilaga 1).
Avtalet har upprättats i två (2) originalexemplar, av vilka Parterna tagit var sitt.
Datum:
Plats:
Signatur Säljare:

Signatur Decathlon:
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Särskilda villkor för Second Life
Version 01, uppdaterad juni 2021

1. Inledning

6. Ansvar

Dessa särskilda villkor (”Villkor”) gäller för återköp av
cyklar mellan varje Säljare (nedan kallad ”Säljare”) och
Decathlon Sverige AB (nedan kallad ”Decathlon”).

6.1. Butikens ansvar
Butiken kontrollerar de returnerade cyklarna. En tekniker
från butiken kontrollerar Cykelns skick. Denna kontroll
utförs på plats i Decathlons butiker.

2. Syfte
Second Life-tjänsten erbjuder en säljande kunds återköp av
sin begagnade cykel. Säljaren kommer att få summan av
inbytet i form av ett presentkort (hädanefter "Presentkort").
3. Tjänstens funktioner
Second Life Service tillåter Säljaren att:
● erbjuda sin begagnade cykel för återköp,
● köpa en Decathlon produkt med Presentkortet i en
Decathlon-butik i Sverige eller på Decathlons
e-handelswebbplats (https://www.decathlon.se).
4. Returvillkor
Tjänsten är endast reserverad för begagnade cyklar av
märket
Decathlon.
Säljaren
accepterar
att
återköpsbeloppet för begagnade cyklar återbetalas till
Säljaren genom presentkort. Det är inte tillåtet för Säljaren
att köpa tillbaka samma Cykel som återköpts av Decathlon.

Efter inspektionen, om produkterna är kvalificerade för
tjänsten men kräver reparation, kommer butiken att utföra
reparationer.
6.2. Säljarens ansvar
Säljaren förbinder sig under alla omständigheter att
informera butiken om potentiella produktfel. Säljaren
ansvarar för att den information som lämnas till Decathlon
är riktigt och att Säljaren inte undanhåller någon
information om Cykelns skick och ägarskap. Säljaren
intygar till att äga Cykeln som säljs till Decathlon.
I händelse av att Decathlon misstänker att Cykeln är stulen
kommer Decathlon att kontakta polis.
7. Information om integritetsskydd
7.1. Personuppgiftsansvarig
Decathlon är personuppgiftsansvarig för behandlingen av
personuppgifter.

Presentkortet är giltigt i två (2) år från utfärdandet och kan
användas i alla butiker i Sverige och online på en ny eller
begagnad produkt som erbjuds av en Decathlon-butik.

7.2. Behandling av personuppgifter

Presentkortet kan inte bytas mot kontanter och ersätts inte
vid stöld eller förlust.

Decathlon. Decathlon behandlar endast de personuppgifter

Beloppet på Presentkortet beror på cykelns skick, modell
och behov av reparationer. Beloppet bestäms av
Decathlons personal.

och i syfte att administrera Avtalet. Personuppgifterna som

I det fall Presentkortet överstiger 1500 SEK kommer
Decathlon att utfärda flera presentkort.

fall Decathlon inte kan hitta köpet av Cykeln på ditt

Den rättliga grunden för behandlingen av personuppgifter
är genomförandet av Avtalet mellan Säljaren och
som Säljaren förser oss med i samband med detta Avtal
behandlas av Decathlon är följande: namn, efternamn,
födelsedag, adress, telefonnummer och e-postadress. I det
medlemskap kommer Decathlon att fråga efter ditt
personnummer och en kopia på giltigt ID-kort. När

5. Process för återköp
●
Säljaren
deponerar
sin
cykel
i valfri
Decathlon-butik
●
Decathlon kommer att undersöka cykeln och
lämna ett prisförslag till Säljaren
●
Decathlon är inte under några omständigheter
skyldiga att köpa tillbaka en begagnad cykel

Decathlon anser att det är nödvändigt kommer Decathlon
att behandla Cykelns ramnummer.
7.3. Lagringstider
Dina uppgifter kommer att raderas tio år efter Cykeln har
sålts till Decathlon. Detta gäller inte data som lagras under
en längre period som bevis inom ramen för lagstadgade

lagringsperioder.
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7.4. Tillgång

till

personuppgifter
De personuppgifter som du lämnar i samband med detta
Avtal behandlas endast av Decathlon-anställda i våra

butiker,

IT-avdelningen,

kundtjänstcenter

och/eller

underleverantör av IT tjänster på uppdrag av Decathlon.
7.5. Rättigheter
Om du vill få information om och begära tillgång till eller
rättelse av dina personuppgifter, göra invändningar mot
personuppgiftsbehandlingen, samt i tillämpliga fall begära
radering eller överföring av dina uppgifter till ett annat
företag eller organisation, kontakta oss på mailadress
personaldatasverige@decathlon.com

eller

Decathlon

Sverige AB, Droskvägen 2, 17745 Järfälla. Specifik policy
för behandling av personuppgifter finns att tillgå hos
decathlon.se.
Du

har

även

rätt

att

lämna

klagomål

till

Integritetsskyddsmyndigheten, ytterligare information finns
på www.imy.se.
8. Ogiltig klausul
Om

en

eller

flera

bestämmelser

i

de

allmänna

användningsvillkoren förklaras ogiltiga genom tillämpning
av lag, förordning eller efter ett slutligt rättsligt eller
administrativt beslut kommer de andra bestämmelserna att
behålla sin giltighet och räckvidd. Decathlon kommer att
göra sitt bästa för att ersätta det ogiltiga villkoret så snart
som möjligt med ett giltigt villkor som är närmas.
Det faktum att en av parterna inte har krävt att någon
klausul i dessa Villkor ska tillämpas, varken permanent eller
tillfälligt, kan inte på något sätt betraktas som ett undantag
från klausulen.
9. Tillämplig lag
Avtalet och dessa Villkor regleras av svensk lag.
10. Tvist
Tvist angående tolkningen eller tillämpningen av Avtalet
och dessa Villkor skall avgöras av allmän domstol med
Stockholms tingsrätt som första instans.
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