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Indholdsmæssige krav til Deres onlinebutik 
 
For vore Street One og Cecil handelspartnere er det muligt at åbne deres egen onlinebutik, 
hvor produkterne fra disse mærker bliver udbudt. De kvalitetsstandarder, De skal opfylde i 
forbindelse hermed, orienterer sig mod mærkernes løfter om høj ydelse og det serviceniveau, 
vores kunder forventer. Også Deres onlinebutikker skal bidrage til at emotionalisere de enkelte 
modemærker stærkere og at øge kendskabet til  mærkerne. Dette fælles mål opnås bedst, når 
Deres onlinebutik bliver udformet i overensstemmelse med de respektive CBR 
mærkeverdener. 
 

Følgende retningslinjer skal overholdes i forbindelse med Deres planlagte onlinebutik 
Mærker og firmanavn 

 
• Det er obligatorisk, at Deres firmabetegnelse kan ses klart og 

tydeligt i det øverste område af siden 
• Mærker af CBR eller deres bestanddele må ikke 

bruges til SEA (søgemaskinereklame) 
• Brugen af mærkerne i onlineshoppens url er udelukkende tilladt 

til den tekniske udformning af en underside, hvorpå 
vareudbuddet af det pågældende CBR‐mærke
umiddelbart befinder sig (post‐domæne‐sti, f.eks. www.fashion‐
partner.com/cecil) 

Mærkernes forekomst, artikelbeskrivelse 
 

• Professionel inkorporering af mærke‐elementerne i henhold til de 
enkelte CBR mærkers corporate identity; især skal en korrekt 
gengivelse af mærkelogoerne sikres (alle mærke‐elementer og den 
relevante inkorporering finder De i vores Marketing‐Toolbox) 

• Korrekt artikelbeskrivelse i henhold til CBR mærkeverdenen 

Fotos 
 

• "Lægmodeller" må ikke anvendes 
• Professionelle fotos 
• Opløsning ved den længste side mindst 1200 pixel 
• Præsentation af varen (artikelfotos) "fritstillet på dukker" 
• Mindst tre fotos pr. artikel i forskellige afbildninger (undtagen ved 

accessories) 

Sortiment, målmarkeder 
 

• Sortimentsbredden i onlinebutikken skal svare til den, der er på POS 
(Point of Sale) 

• Onlinesalg til markeder i udlandet er tilladt 
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Sikkerhed for kundedata 
 

• Juridisk uangribelig databeskyttelseserklæring 
• Brug af kundedata er begrænset til onlinebutikken og dennes 

aktiviteter, især finder der intet videresalg af dataene sted 
• Ved brug af kreditkort skal der garanteres konformitet med PCl‐

standarden 
 
Intet mærkeskadeligt indhold på onlinebutikkens side, især 
 

• ingen lovovertrædelser 
• intet pornografisk/magtforherligende materiale 
• intet politisk, religiøst eller ideologisk indhold 
• intet racistisk materiale 

 
 

Planlægger De at starte Deres egen internetbutik? De bedes venligst melde Deres 
forehavende til os i så god tid som muligt, men senest fire uger før De går i luften. Henvend 
Dem venligst til Deres serviceteam herom. 

 
 

Juridiske oplysninger 
 

Vi gør opmærksom på, at driften af en internetbutik er underlagt talrige juridiske 
bestemmelser og anbefaler, at man i omfattende omfang får juridisk rådgivning i denne 
henseende. Vi vil her især gøre opmærksom på ét aspekt: 

 
 

Af hensyn til konkurrencelovens bestemmelser skal De sikre, at internetudbuddet til 
enhver tid kun refererer til varer, der er til rådighed (også med hensyn til farver og 
størrelser). En overtrædelse af denne bestemmelse kan føre til påbud fra konkurrenter og 
forbrugerbeskyttelsesorganisationer. Vi anbefaler Dem derfor at sikre, at De udelukkende 
udbyder til rådighed stående varer i Deres internetbutik. 

 
 

Hvis De har spørgsmål, står Deres serviceteam gerne til rådighed. 

2/2014 

 


	Juridiske oplysninger

