
 

 

Auktionshuset i Solna 

Köpvillkor 

 

 
 
Som budgivare åtar du dig att följa nedanstående villkor samt hålla dig uppdaterad om kommande ändringar. 
 

 

 

Alla varor säljs i befintligt skick.  

Det är viktigt att du undersöker varan noggrant innan du ger ditt bud. Vi håller en öppen och publik visning inför varje auktion. Har du 
inte möjlighet att närvara under de reguljära öppettiderna är du välkommen att kontakta oss för särskild visning.  
 
Full undersökningsplikt ligger hos köparen. Auktionshuset i Solnas personal har gjort sitt yttersta för att granska skicket på samtliga 

utrop. Eventuella anmärkningar har lagts till i objekttexten eller skildrats på bild. Det är dock av största vikt att du själv besiktar 
föremålet innan du bjuder då dolda fel eller ouppmärksammade anmärkningar som inte reflekteras i objektbeskrivning eller bild inte 
ligger som grund för eventuell reklamation. Om du känner dig osäker eller har frågor är du välkommen att ringa oss så ska vi försöka 
hjälpa till att säkra en konditionsrapport. Vissa felaktigheter eller tillkortakommanden kan ske i objekttexterna och det är vad som visas 
på bilden som är föremål för försäljning. 
 

Alla inrop är bindande.  

Vid inlämnat bud förbinder du dig att fullfölja köpet och vid obetald faktura skickas en (1) påminnelse, därefter går ärendet vidare till 
inkasso. Det är köparens ansvar att kontrollera om bud lett till köp. 
 

Köparprovision tillkommer vid köp. 
Köparprovision 20% (16% + moms) tillkommer på det klubbade beloppet samt slagavgift á 60 kronor (48 kr + moms). 
 

Hämtning och betalning 

Hämtning och betalning sker inom tre (3) dagar efter auktionsdagen. Om du önskar få dina inköp skickade använder vi oss av 
Schenker och Bussgods inom Sverige samt Posten vid internationella försändelser. Se vår webbplats för prislistor. Om du inte har 
möjlighet att hämta upp dina inrop i tid ber vi dig kontakta oss omgående efter det att auktionen är slut.  
Vid hämtning på plats tar vi kontanter, VISA, Mastercard och de flesta betalkort, dock ej American Express. Betalning kan även ske via 
bankgiro 434-4198 eller vårt konto hos Swedbank 8327-9, 913 589 163-9. 
 

Förvaringsavgifter 

Förvaringsavgifter tillkommer vid försenad avhämtning då inget annat är överenskommet.  
Större varor / Skrymmande: 60 SEK/dag 
Mindre varor / Ej skrymmande: 30 SEK/dag 
 
Hur går budgivningen till? 

- Delta i budgivningen på plats. Tag plats framför auktionisten och med hjälp av auktionsspaden ropa hem dina föremål.  
- Förhandsbud via www.isolna.se. Öppen budgivning pågår och aktuella priser reflekteras direkt via webbplatsen. Den öppna 
budgivning pågår fram tills auktionsstart söndag den 8 december klockan 12.00 
- Delta i budgivning LIVE genom vårt interna budgivningssystem. 30 minuter före auktionsstart öppnas slussen för att logga in och följa 
auktionen direkt från din webbläsare.  
- Delta i budgivning LIVE genom LiveAuctioneers.com. För detta krävs ett konto hos www.liveauctioneers.com, detta registreras 
enskilt. 
- Delta i budgivning via telefon. Observera att för att delta i budgivning via telefon krävs ett registrerat kundnummer och endast föremål 
med utropspris över 2000 SEK. 
 

 

 

 

 

 

 



Intervaller. 

 
100-1000: 50 kronor/höjning 
1000-2000: 100 kronor/höjning 
2000-10000: 200 kronor/höjning 
10000-20000: 500 kronor/höjning 
20000-50000: 1000 kronor/höjning 

Droite de Suite (DDS) 

Varor med markeringen DDS är föremål för en extra avgift, s.k konstnärsavgift. Denna tas ut om det klubbade priset är 2.225 SEK 
(2013) eller högre. Avgiften är 5% på det klubbade priset.  
 
Friskrivning 

Auktionshuset i Solna friskriver sig från all den skada som kan drabba uppdragsgivaren om Auktionshuset i Solna försummar att utföra 
inropsuppdraget.  
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