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Care of Carl introducerar Pre-Owned & Vintage Watches   
 

Care of Carl, Skandinaviens ledande onlinebutik för män sedan 2010, introducerar ett nytt segment i avdelning Pre-

Owned & Vintage Watches, som ett led i att förstärka sitt erbjudande av The Classics of Tomorrow – ett kurerat urval av 

premium- och lyxvarumärken lika aktuella idag som imorgon och göra det enklare att investera i en vintageklocka online.   

 

Tidigare i år förvärvade Care of Carl Gripenbro, ett mindre svenskt bolag specialiserat på försäljning av pre-owned och 

vintageklockor med tillhörande lager och expertis. Idag, den 7:e mars 2023, introducerar Care of Carl sin nya avdelning Care 

of Carl Pre-Owned & Vintage Watches.  

 

- Vår ambition är att tillhandahålla en tjänst som verkligen hjälper kunden att investera i sin nya klocka på ett så tryggt och smidigt 

sätt som möjligt. Med ett kurerat sortiment av modeller och varumärken vi själva hade velat bära och som vi vet kommer hålla över tid, 

vår äkthets- och funktionsgaranti samt möjligheten till personlig rådgivning av mångårig expertis längs hela köpresan tror vi att vi kan 

reducera tröskeln som finns för många att köpa en exklusiv vintageklocka online, säger Mathias Ekström VD på Care of Carl. 

 

Avdelningen kommer bestå av handplockade, tidigare använda, premium- och lyxklockor från några av världens mest 

välrenommerade varumärken såsom Rolex, Omega, IWC, Cartier, Tudor och Panerai med flera. Klockorna sourcas från av 

Care of Carl kontrollerade aktörer men också genom en tjänst där kunden kan sälja eller byta in sin klocka. Alla klockor 

genomgår en noggrann process där experter säkerställer äkthet, skick och att det inte finns någon stöldhistorik innan de 

laddas upp på hemsidan till försäljning. Alla klockor som säljs i avdelningen omfattas av en 12 månaders funktionsgaranti.  

 

- Genom att också erbjuda våra kunder att sälja eller byta in sin befintliga klocka på ett enkelt och säkert sätt öppnas möjligheten för 

många att testa nya modeller och således upptäcka klockans roll som en viktig komponent i den manliga garderoben, vilket går väl i 

hand med vår ständiga ambition att hjälpa våra kunder att utforska sin personliga stil, avslutar Mathias Ekström.  

 

Avdelningen Care of Carl Pre-Owned & Vintage Watches finns att utforska på www.careofcarl.se fr.o.m. idag 7 mars och 

förväntas lanseras på övriga marknader löpandes.  

 

Om Care of Carl 

Företaget grundades 2010 i Borås, baserat på den enkla idén att göra kvalitetskläder för män tillgängliga online. 
Verksamheten har vuxit organiskt från starten, med idag över 90 anställda och en omsättning på 400MSEK. Care of Carl 
erbjuder The Classcis of Tomorrow – ett kurerat urval av herrkläder, -skor och -accessoarer i det övre premiumsegmentet 
med fler än 220 varumärken, däribland Moncler, Brunello Cucinelli, Crockett & Jones, Drake’s, Polo Ralph Lauren m. fl. 
Företaget är sedan hösten 2021 aktivt på hela den Europeiska marknaden. 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Mathias Ekström 

VD, Care of Carl 

 

mathias.ekstrom@careofcarl.com  

www.careofcarl.se  

+46 701 69 01 16
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