
SALONGEN FØRER KUNDEKJØPET SOM SIN OMSETNING 
Salongen sin kunde handler i salongen sin Sothys nettbutikk via appen Sothys OSME Mobile. 
Fakturakopi sendes automatisk til den e-postadressen som er angitt for salongen. Dette er 
salongen sin omsetning og basert på tilsendt fakturakopi føres salget i sin helhet i salongen 
sitt regnskap.

SALONGEN MOTTAR MÅNEDSOPPGJØR OG INNBETALING FRA IQUILITY 
Innen 15. i påfølgende måned mottar salongen et oppgjør fra Iquility AS, som er leveran-
døren av nettbutikken. For hver ordre trekkes det 2% av ordretotal inkl. mva for dekning av 
gebyr til kredittkortselskapene og 3% av produktkostnad eks. mva for drift av systemet. I 
tillegg trekkes et månedsbeløp for drift av systemet (for tiden 349,- pr. mnd.) Omsetningen i 
påfølgende måned minus gebyrene overføres salongens bankkonto innen den samme 15. i 
påfølgende måned.

FRAKT 
Kunden betaler salongen 70,- inkl. mva for ordrer under 750,- Ellers betaler ikke kunden 
frakt. Salongen betaler Cosmenor 64,- eks. mva. i frakt for alle ordrer uavhengig av ordre- 
total.  

SALONGEN MOTTAR MÅNEDSOPPGJØR OG BETALER FOR PRODUKTKJØPET FRA COSMENOR 
Innen 15. i påfølgende måned mottar salongen også et oppgjør fra Cosmenor AS for det 
totale produktkjøpet som har inngått i månedens order. I dette oppgjøret er også frakt, 
velkomstbonus og kampanjekostander medregnet (se mer under). Faktura for oppgjøret har 
14. dagers betalingsfrist.

VELKOMSTBONUS 
Kunden får fratrukket 200,- ink. mva. på sin første ordre over 1.000,- I månedsoppgjøret fra 
Cosmenor får salongen refundert 100,- ink. mva. slik at velkomstbonusen som resultat blir 
dekket med 50/50 av salong og Cosmenor.

KAMPANJER-RABATTER OG -GAVER 
Kundene i nettbutikken tilbys jevnlig produktrabatter og gaver gjennom generelle eller 
salongspesifikke kampanjer. Salongens andel av rabattene og gavene belastes salongene i 
månedsoppgjøret fra Cosmenor med inntill 50% av kostnaden.

Voila!
OVERSKUDD 
Salongen mottar altså pengene for nettsalget fra Iquility og betaler for varene til Cosmenor. 
Det gjenværende er salongen sitt overskudd fra nettsalget.

Salongens bokføring av Sothys OSME nettsalg

Gjennom Sothys Online Sales & Marketing Engine (OSME) tilbyr Cosmenor AS sine partnersalonger en nettbutikk-løsning 
hvor salongens kunder kan handle hele det norske utvalget av Sothys Paris sine salgsprodukter i appen Sothys OSME 
Mobile. Cosmenor sender varene rett til sluttkunden. Mer informasjon på www.osme.no. Den tekniske partneren Iquility AS 
utbetaler månedsomsetningen til salongene og Cosmenor fakturerer salongene for det tilhørene produktkjøpet. Salongene 
bokfører dette i tilsvarende tre runder:
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DET ER SALONGEN SITT NETTSALG. OMSETNINGEN UTBETALES AV IQUILITY. PRODUKTKJØPET 
FAKTURERES AV COSMENOR. 1-2-3.


