Sajter som säljer
dina avlagda kläder

Webbadress
Typ av försäljning

Minimera

Sellpy

Sellbag

Resellify

Simplet

minimera.se

sellpy.se
Fasta priser i egen butik.
Auktion via Tradera.

sellbag.se

resellify.se

simplet.se

Endast auktion via Tradera.

Auktion och fast pris
via Tradera.

Auktion och fast pris
via Tradera.

Fasta priser i egen butik.
10–40 procent

40–90 procent

40 procent

40 procent

Försäljningspriset minus
Tradera-avgift på 10 procent
och 39 kronor per annons.

Max 2 påsar per gång.
(Påsen är 42x60 cm)

Max 3 påsar
(högst 15 kg per påse).

Obegränsat
(högst 10 kg per påse).

Obegränsat
(max 5 kg per påse).

Vid ﬂer än tre kartonger
eller påsar måste kundtjänst
kontaktas för kvalitetskoll.
(Ingen maxvikt)

Fraktkostnad

69 kr

Ingen kostnad.

Ingen kostnad.

Ingen kostnad.

150 kr/påse. Ingen kostnad
vid vinst över 1 000 kr.

Upphämtning

Nej

Gratis upphämtning
i storstadsregionerna

Gratis upphämtning i 12 städer
(se hemsida)

Nej

Nej

Enbart välkända märken,
helst skandinavisk,
aktuell design.

Enbart plagg med
värde över 50 kronor.
Ej underkläder eller plagg
som kan "väcka anstöt".

Enbart plagg med värde
över 50 kronor. Ej piratkopior.

Ej piratkopior.

Helst plagg med ett
försäljningsvärde på
över 100 kronor.

Det händer med osäljbara plagg

Skickas till välgörenhet.

För produkter i dåligt skick
dras 10 kr/plagg från vinst.
Kläder i bra skick skänks till
Stadsmissionen och Emmaus.

För piratkopior eller
produkter i dåligt skick
dras 10 kr/styck från vinst.
Kläder i bra skick skänks
till välgörenhet.

För produkter i dåligt skick
dras 10 kr/plagg från vinst,
alternativt returneras mot
fraktavgift. Kläder i bra skick
skänks till välgörenhet.

Skänks till välgörenhet
eller skickas tillbaka
mot fraktkostnad.

Så säger butiken om dina chanser
att få plaggen sålda

Köper in 50 procent av
de kläder som skickas in.

Säljer cirka 50 procent av
kläderna som kommer in.

Snittvärde per inskickad
påse 600–1 500.

Säljer cirka 300 prylar/månad,
snittpris 190 kronor.

Säljer 75–80 procent av
plaggen som läggs ut.

Så mycket får du behålla av vinsten

Antal plagg man får skicka in

Krav på plaggen utöver bra skick

Obs! All information i tabellen bygger på mejlsvar från klädsajterna
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