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Andrahandsmarknaden på nätet ökar kraftigt, 
även i Frankrike. Allt fler inser det positiva med 
kombinationen av att göra en bra affär och att låta 
begagnade prylar få ett nytt liv. Alla blir vinnare; 
köpare, säljare och miljön. Man måste ju inte köpa 
nytt när man behöver något. Och varför inte sälja 
saker du tröttnat på istället för att låta dem gå till 
soptippen? 

Gör en bra affär samtidigt 
som du värnar om miljön

Vi har sammanställt några av Rivierans vanligaste 
sajter för andrahandsmarknaden på nätet. Vissa är 
enbart på franska, men det finns också bra svenska 

och engelska hemsidor. 

Rivierablocket
Rivieraklubbens egen sajt för medlemmar i klubben. När du 
är inloggad på www.rivieraklubben.com väljer du Riviera-
blocket. Allt är på svenska och annonsering är gratis för pri-
vatpersoner. Här kan du även hyra ut din bostad och hitta 
objekt att hyra.

www.leboncoin.fr 
Det här är det svenska Blocket som gått på export till Frankri-
ke. Hanteras på i princip samma sätt som i Sverige. Sajten är 
på franska. Annonsering är ofta gratis men ibland tas en liten 
avgift ut av annonsören beroende på utformning, synlighet 
och produkt man vill sälja. 

Car Boot Valbonne and Around
Sajten ligger på Facebook. När du är inloggad på Facebook 
skriver du in ”Car Boot Valbonne and Around” i sökraden så 
kommer du till en sida där du kan be att få gå med i gruppen. 
När du är med får du tillgång till annonserna. Sajten är på 
engelska.

Två renoverade gjutjärns-
stolar i mycket bra skick 
för 25 € per styck. Gunilla 
Bohman gjorde en bra 
affär via Leboncoin.fr.

 Leboncoin.fr är i princip samma sak som svenska Blocket, 
men på franska, och med samma breda utbud.

Marketplace Facebook
Den här sajten är inte specifik för Rivieran men via inställ-
ningarna kan du både kategorisera det du vill sälja eller köpa 
och avgränsa det geografiska området. Det mesta är på fran-
ska, men engelska förekommer också. Du kommer till platsen 
via en ikon som du ser när du är inne på Facebook.

Gunilla Bohman och Gunilla Forsmark Karlsson

Vi har själva både köpt och sålt via de här sajterna. Det har 
fungerat utmärkt, enkelt och smidigt. Vi har också gjort rik-
tiga fynd och blivit av med saker som vi annars hade behövt 
slänga. En bonus är att du också får kontakt med trevliga och 
nöjda människor.

Lycka till med dina miljövänliga och ekonomiska affärer!


