
 
 
 
 

       FAQ - Ofte stilte spørsmål 
 
      1. Hvordan går jeg frem i salgsprosessen; hva ønsker kjøper? 

Dette står ganske tydelig forklart på siden  salg og salgsprosessen på nettsiden 
vår.  
 

      2. Hva selger dere? 
          På nettsiden vår trusehuset.no selger vi all slags brukt intimtløy først om fremst; 
 

- Truser 
- Sokker 
- Bh-er 
- Singlet T/Skjorter 
- Bodyer/sett  
- Treningsklær 
- Vår egen merch 

 
      3. Hva om varen ikke blir solgt? 

    Blir ikke varen solgt fortløpende, blir den, samt bildene tatt trygt vare    på, på 
varelager og salgs mailen med alias/SKU-nr. Disse varene kan bli satt ned i pris, 
nrukt i kampanjer eller om du ønsker sendes i retur. 

 
      4. Hvordan gjelder dette skatt og MVA med tanke på skattekortet? 

  I Trusehuset blir selgerne sett på som leverandører og vi forholder oss da kun rett 
til regler rundt MVA, ikke skatt. - Kjøp av brukte klær fra privatpersoner går 
utenfor merverdiavgift i Norge. All ekstra årlig inntekt som overskrider er beløp fra 
skatteetaten og som ikke anses som hobby skal skattes av, dette vil leverandør 
være pliktet til å melde årlig i skattemelding. Det står mer om dette på utfyllende 
link: Skatteetaten 

 
       5. Hva er minstepris for div. undertøy. o.l. 

         Disse prisene kommer til å variere veldig på grunn av en kombinasjon av 
leverandørens engasjement og håndtering av produkt når det gjelder bilder og 
beskrivelser. I tillegg legges stor vekt på; dager siden vask, tilstand/slitasje, 
kvalitet på underøy, dine sjangre og metoder og spesielle ønsker.  
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     EKSEMPEL PÅ MINSTEPRIS 
 

  

Dager u vask Truser BH T-skjorte/Singlet Treningstøy/t-skjorte/sett Spesielle hen.v. 

(1) - 2 500,- 400,- 300,- - må vurderes x 

      2 - 3 700,- 500,- 500,- - må vurderes x 

      3-7 2500,- 1000,- 700,- - må vurderes x 

     7-14 5000,- 1500,- 1500,- - må vurderes x 

(over 14) 5000,- 2000,- 2000,- - må vurderes x 

 
 
 

- Håper å høre fra deg snart, Mvh oss i Trusehuset.no - 
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