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AUKTIONSVILLKOR Köpare Stjärneborg
1. BUDGIVNING

4. MERVÄRDESSKATT

1:1 Budgivning sker genom att spekulanten tydligt avger bud
genom handuppräckning eller annan kontakt med auktionsutroparen. För att undvika misstag och påskynda auktionen,
lämna tydliga bud!

4:1 Om annat inte angivits tillkommer mervärdesskatt om 25 %
på varje inrop. Köpeskillingen utgörs av inropsbeloppet jämte
mervärdesskatten.

1:2 Av köparen lämnat anbud är för honom bindande.
1:3 Den som avgivit det högsta budet blir köpare. Köpare är
normalt den som gjort inropet vid den aktuella auktionen,
med undantag för i förtid kreditgodkända köpare som
betalar fordran i enlighet med avtalad förfallodag. I annat
fall inträder reglerna om personligt betalningsansvar enligt
punkten 3. Avges lika bud samt vid tvister som kan uppstå
under budgivningen beslutar auktionsförrättaren ensam och
slutgiltigt vilket bud som skall ha företräde till köp.
1:4 Skulle bud avgivas under klubbslaget eller tvist om avgivet
bud uppstå efter slaget, kan efter auktionsförrättarens avgörande godset utbjudas på nytt.

2. BETALNING
2:1 Om angivet bud är accepterat, ska betalning erläggas direkt
efter klubbslag. I normalfallet sker betalning i auktionsbilen.
Betalning kan ske kontant, med check eller med de mest
vanligt förekommande betalkorten. Undantag, kreditgodkända köpare och köpare med köpkort, se 2:5.
2:2 Inga kostnader tillkommer för köpare utöver vad som anges
nedan i dessa villkor eller särskilt meddelats vid försäljningen.
2:3 Alla inrop under sammanlagt 1.000 kronor skall betalas
kontant på auktionsdagen. För det fall att fakturering ändå
behöver ske under detta belopp tillkommer en faktureringsavgift om 50 kronor.
2:4 Äganderätten till det försålda objektet övergår på köparen
först när full betalning erlagts.
2:5 Spekulanter uppmanas att hämta ut köpkort. Efter avslutat
handlande betalar köpare med köpkort sina samlade inköp.
Kreditgodkända köpare, dvs spekulanter som senast 4 dagar
före auktionen, sökt och beviljats kredit, faktureras.
2:6 Vid inrop av icke kreditgodkänd köpare skall full betalning
erläggas direkt efter klubbslag. Om så ej sker äger auktionsförrättaren rätt att häva köpet och genomföra omförsäljning
av godset. Inroparen kan i dessa fall bli skadeståndsskyldig
till auktionsförrättaren för eventuella merkostnader som han
orsakat på grund av att godset måste ropas ut på nytt.

3. INROP GENOM OMBUD
3:1 Inrop såsom ombud för annan fysisk eller juridisk person är
personligen betalningsansvarig för gjorda inrop om betalning
inte erlagts på förfallodagen av den i förtid kreditgodkända
köparen, enligt punkterna 2:3, 2:5, 10:1 och 12:1. Du ansvarar
själv för att du har rätt att agera som ombud för den aktuella
fysiska eller juridiska personen.

5. UPPDRAGSGIVARE
5:1 All försäljning sker på uppdrag av säljaren och i säljarens
namn. Något kommissionsförhållande föreligger inte.
5:2 Samtliga objekt är markerade med säljarens nummer, se gul
inplastad nummerbricka. Uppgift om vem som är säljare av
respektive objekt finns i auktionsförrättarens förteckning över
säljare. Förteckningen finns anslagen på auktionsplatsen.

6. GODSETS SKICK
6:1 Säljaren är ensam ansvarig för alla uppgifter om godset samt
för eventuella fel och brister avseende försåld egendom.
Auktionsförrättaren är följaktligen befriad från allt ansvar
såväl vad avser alla uppgifter om godset som avseende
godsets beskaffenhet.
6:2 A
 uktionsförrättaren ansvarar inte för eventuella garantier
och utfästelser.
6:3 Alla objekt säljes i befintligt skick, d.v.s det skick det befinner
sig i vid klubbslaget. Säljaren är dock skyldig att till auktionsförrättaren anmäla eventuella kända fel och brister.
6:4 Avseende försäljning på uppdrag av kronofogden eller
konkursförvaltare gäller att de inte lämnar några garantier
beträffande egendomens funktion, ursprung och kvalitet.
6:5 Det åligger köparen att genom en egen undersökning av
auktionsföremålet före auktionstillfället bedöma föremålets
skick och beskaffenhet.

7. TVIST
7:1 Eventuell tvist rörande beskaffenheten hos sålda objekt förs
direkt mellan köpare och säljare. Köparen skall reklamera
eventuella fel till säljaren omedelbart efter det att köparen
upptäckt eller borde ha upptäckt felet, dock senast inom
8 dagar räknat från auktionsdagen. Vid reklamationen bör
köparen hänföra sig till objektens utropsnummer och säljarnummer. Köparen bör vidare informera auktionsförrättaren
om situationen. Köparen bör ge säljaren möjlighet att åtgärda
bristen inom skälig tid.
7:2 Auktionsförrättaren åtager sig att i tvistefall föreslå lämplig
uppgörelse, om båda parter samtycker till det.
7:3 Om tvist föreligger, kan auktionsförrättaren om han bedömer
det skäligt, innehålla likviden tills överenskommelse mellan
parterna nåtts.
7:4 Om säljaren har brustit i upplysningsplikten beträffande godsets skick samt säljare och köpare inte når någon överenskommelse äger auktionsförrättaren rätt att besluta om att
köpet ska återgå. Köparen ska i dessa fall återlämna godset
till av auktionsförrättaren anvisad plats, eller om så överenskommes, direkt till säljaren. Eventuell fortsatt tvist om
godsets skick samt övriga eventuella kostnader berör inte
auktionsförrättaren.
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8. ANSVAR FÖR GODSET

12. KREDITKÖP – KREDITVILLKOR

8:1 Säljaren ansvarar för anmält objekt fram till klubbslaget.

Avseende kreditköp gäller, förutom i avtalet i övrigt angivna
villkor dessutom:

8:2 Efter klubbslaget övergår ansvaret för objektet på köparen.
Betalningsskyldighet föreligger således för köparen även
om godset förkommit. Köparen bör därför ha tillsyn och
omhänderta objektet omgående efter klubbslaget.

9. ÄGANDERÄTT
9:1Det är med straffansvar förbjudet för köparen att, sälja,
pantsätta eller på annat sätt avhända sig varan eller del
därav innan han fullgjort sin betalningsskyldighet gentemot
auktionsförrättaren. Köparen kan genom överträdelse av
förbudet bli skadeståndsskyldig mot auktionsförrättaren.

10. RÄNTA OCH AVGIFTER
10:1 Köpare, eller den som blivit personligt betalningsansvarig
genom punkten 3:1 och 3:2, vilken inte betalat sitt inrop på
förfallodagen, är skyldig att erlägga dröjsmålsränta med för
närvarande 18% per år, räknat från förfallodagen tills full
betalning sker. Samma betalningsskyldighet föreligger
avseende eventuella indrivningskostnader för det fall
punkten 3 aktualiseras.

11. HÄMTNING
11:1 Köpta objekt ska hämtas enligt vid auktionens början angivna
tider. Köpare som ej har kredit äger ej rätt att hämta godset
förrän full betalning erlagts.
11:2 Vid auktioner på Stjärneborg sker utlämning/hämtning av
inropat gods i normalfallet auktionsdagen t.o.m. kl. 16:00,
söndag 09:00-11:00 samt måndag 09:00-11:00. Se vidare
anslag vid auktionen eller kontakta auktionsförrättaren.
11:3 För objekt som inte avhämtats i tid enligt punkten 11:1 uttages
en förvaringsavgift per auktionspost och kalenderdag.
Objekt som inte avhämtats i tid enligt punkten 11:1 kan
översändas till lager hos valfritt speditionsföretag eller
transporteras hem till köparen. Samtliga transportoch
lagerkostnader debiteras köparen och transporten sker
på köparens bekostnad och risk.
11:4 Auktionsförrättaren får häva köpet och genomföra omförsäljning av godset, om köparen inte inom en bestämd
tilläggstid som säljaren har förelagt köparen och som inte
är oskäligt kort avhämtar objekten. Inroparen kan i dessa fall
bli skadeståndsskyldig till auktionsförrättaren för eventuella
merkostnader som han orsakat på grund av att godset
måste ropas ut på nytt.

12:1 Av auktionsförrättaren kreditgodkända köpare erhåller anstånd med betalningen för gjorda inköp till det datum som
angivits genom auktionens kungörelse eller meddelats vid
auktionens början.
12:2 All försäljning på uppdrag av kronofogden och konkursförvaltare sker endast mot kontant betalning om annat inte
meddelats.
12:3 Auktionsförrättaren förbehåller sig rätten att trots medgiven
kredit, när som helst under kredittiden uttaga sin fordran
om han finner kreditrisken ökad.
12:4 Kreditköp sker undantagslöst på villkor att säljaren äger rätt
att återta egendomen intill dess att denna är till fullo betald.
Köparen och säljaren är införstådda med att kreditköp sker
under den bestämda förutsättningen att säljarens fordran
på köparen och säljarens återtagandeförbehåll avseende
försålt gods genom klubbslaget och kreditgodkännandet
överlåtes till auktionsförrättaren. Köparen kan därför med
befriande verkan därefter endast erlägga betalning till
auktionsförrättaren.
12:5 Köparen har inte rätt att utnyttja inropat gods som säkerhet
för fordran vare sig mot den, för vars räkning godset försålts,
eller mot auktionsförrättaren förrän det är till fullo betalt.
Inte heller har köparen rätt att kvitta sin skuld till auktionsförrättaren på grund av inropet mot fordran på den för vars
räkning godset sålts.
12:6 Skulle under kredittiden, d.v.s. innan objektet till fullo är
betalt, rättslig åtgärd såsom utmätning eller kvarstad
vidtagas beträffande inropat gods, är köparen skyldig att
upplysa kronofogden om auktionsförrättarens återtaganderätt till godset enligt villkoren för auktionsköp. Köparen är
även skyldig att omedelbart underrätta auktionsförrättaren
om den av kronofogden vidtagna åtgärden.
12:7 Köparen är förpliktad att vårda objektet och skydda den
mot onormal värdeminskning.
12:8 Köparen skall hålla objektet betryggande försäkrat
12:9 Auktionsförrättaren har också rätt att utkräva betalning
från den som blivit personligt betalningsansvarig i enlighet
med punkten 3:1 och 3:2, för det fall betalning inte skett på
förfallodagen.
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