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Anspråk som ställs på din Online‐shop 
 

Våra Street One och Cecil partner har naturligtvis möjlighet att öppna en egen Online‐shop 
för att där sälja våra märkesprodukter. De kvalitetsstandarder som du måste uppfylla baseras 
på slutkundens förväntan på en hög prestanda‐ och servicenivå. Din Online‐shop bidrar till att 
stärka våra varumärken och göra dem ännu mer kända och populära. Detta gemensamma 
mål uppnår vi bäst om du gestaltar din Online‐shop i överensstämmelse med CBR‐märkets 
företagsprofil. 

 
Vi ber dig att beakta följande punkter för din planerade online‐shop 
Varumärken och firmanamn 

 
• Ditt firmanamn ska vara väl synligt högst upp på hemsidan. 
• CBR:s varumärken eller dessas beståndsdelar får inte användas för SEA 

(sökmotorannonsering). 
• Varumärken får endast infogas i e‐butikens URL‐adress för att skapa en 

undersida där respektive produktutbud från CBR kommer upp direkt (post‐ 
domän‐sökväg t.ex. www.fashion‐partner.com/cecil) 

Varumärkespresentation, artikelbeskrivning 
 

• Professionell integrering av varumärket och dess komponenter i 
överensstämmelse med våra grafiska profiler, i synnerhet är det viktigt att 
säkerställa, att märkenas logotyper återges på ett korrekt sätt (våra grafiska 
profiler och hur du integrerar dessa på ett korrekt sätt hittar du i vår 
marknadsföringsguide ”Marketing Toolbox”). 

• Korrekt artikelbeskrivning i överensstämmelse med CBR‐märkets 
företagsprofil. 

Foton 
 

• Enbart professionella fotomodeller. 
• ‐Professionella foton. 
• Upplösning på långsidan minst 1200 pixlar. 
• Artikelfoton ska  presenteras ”fristående på skyltdockor“. 
• Minst 3 foton på varje artikel ur olika perspektiv (med undantag av 

accessoarer 

Sortiment, handelsområde 
 

• Online‐shopens sortiment ska överensstämma med sortimentet hos POS. 
• Online‐försäljning till andra länder är tillåten 
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Skydd av kundinformation/personuppgifter 
 

• Rättsligt korrekt dataskydd av personuppgifter. 
• ‐Användningen av kundinformation/personuppgifter är begränsad till Online‐ 

shopen och dess aktiviteter, i synnerhet får dessa uppgifter inte vidaresäljas 
eller överlåtas. 

• Om konto‐/kreditkortsbetalningar är tillåtna krävs att PCI‐standarden följs. 
 
Hemsidan för din Online‐shop får inte innehål la inform ation el ler material 
som på något sätt skulle kunna skada märket, i synnerhet 

 
• inget innehåll som strider mot lagen. 
• inget pornografisk innehåll eller innehåll som förespråkar våld. 
• inget politiskt, religiöst eller ideologiskt innehåll. 
• inget rasistiskt material 

 
 

Planerar du att starta en egen Online‐shop? Då ber vi dig att anmäla detta till oss i god tid före 
starten, dock senast fyra veckor före uppladdningen av din Online‐shop. För anmälan – kontakta vårt 
Service Team. 

 

Juridiska aspekter: 
Tänk på att det det finns ett stort antal rättsliga bestämmelser för en Internet‐shop. Vi 
rekommenderar att du konsulterar en juridisk rådgivare för att få information om dina skyldigheter 
innan du startar din Online‐shop. I synnerhet vill vi upplysa dig om en mycket viktig aspekt: 

 
Av konkurrensmässiga skäl krävs att du säkerställer att de artiklar du erbjuder till försäljning via din 
Online‐shop verkligen står till förfogande (också avseende färg och storlek). Om du bryter mot detta 
krav kan det leda till förmaningar från konkurrenter och konsumentskyddsorganisationer. Vi 
rekommenderar därför att du alltid förvissar dig om att du enbart erbjuder artiklar på din Online‐ 
shop som verkligen är tillgängliga för försäljning. 

 
Har du några ytterligare frågor är du välkommen att kontakta vårt Service Team. 

 
 
 

Texten ovan är en översättning av den tyska originaltexten. Vid oklara eller motstridiga  
bestämmelser gäller alltid den tyska originaltexten. 
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