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Köpe- och försäljningsvillkor
Köpevillkor
1. Bud
Deltagare i budgivning (budgivare) kan i förväg ansöka om en s.k. spade med ett inropsnummer hos
Auktionsverket i Karlstad (nedan kallad AV) kundtjänst. Vid inrop skall auktionsspade uppvisas,
tydligt tecken anges, eller muntligt bud läggas, för att bindande köp skall uppkomma.
Auktionskommissarien har rätt att bortse från bud från viss budgivare och att avgöra om budgivning
skall återupptas efter klubbat pris på grund av osäkerhet om t.ex. sista bud. Auktionskommissarien
äger även rätt att fastställa med vilket belopp höjning skall ske för att nytt bud skall anses föreligga.
Såväl budgivning som betalning för inropade objekt skall ske i svenska kronor, SEK.
2. Inropsuppdrag och telefonbud
AV åtager sig inropsuppdrag. Dessa skall lämnas till AV:s kundtjänst senast en timme innan auktion
startar. Internetbud eller mailade bud skall vara AV tillhanda senast 24:00 dagen före auktion. Bud
inkomna senare kommer inte beaktas. Vid inlämning av inropsuppdrag/telefonbud skall legitimation
uppvisas/bifogas. AV har rätten att bortse från uppdrag om uppdragsgivaren inte bedöms ha
betalningsförmåga för de lämnade buden. Budgivare som önskar deltaga per telefon (gäller endast
kvalitetsauktioner) skall anmäla detta till kundtjänst senast kl. 17.00 dagen innan auktionen.
Kundtjänst behandlar inropsuppdrag konfidentiellt och bjuder för uppdragsgivarens räkning så
förmånligt som möjligt. Vid lika anbud äger det först ingivna budet företräde till köp. AV ansvarar
inte för skada som kan åsamkas uppdragsgivaren om kundtjänst eller telefonbud försummar att
utföra uppdraget. Uppdragsgivaren ansvarar för köp som registrerats utifrån ett otydligt eller
felaktigt inropsuppdrag.
3. Köp
Köpare blir den som avgivit det högsta budet varvid bindande avtal uppkommer mellan budgivaren
och AV. Vid lika bud och andra tvister som kan uppkomma under budgivningen beslutar
auktionskommissarien ensam och slutgiltigt vilket bud som skall ha företräde till köp.
4. Resultat
Det ankommer på köparen att kontrollera om inropsuppdraget lett till köp. Auktionsresultat vid
kvalitetsauktion ligger på internet på www.auktionkarlstad.se
5. Avgifter vid köp
Vid köp tillkommer för varje auktionspost en inropsavgift om 20% inkl. moms (16% exkl. moms)
på det klubbade beloppet.
I enlighet med Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk tillkommer
följerätt (nedan kallat D), tidigare Droit de Suite, med 5% på det klubbade priset vid försäljning av
konstverk, keramik, glas, silver, möbler och textiler. Endast upphovsrättsligt skyddade verk
omfattas. Det upphovsrättsliga skyddet varar i 70 år efter det år en upphovsman avled.
Undantaget från D är försäljningar under 5% av gällande prisbasbelopp samt brukskonstföremål
som framställs i flera identiska exemplar.
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6. Betalning
Betalning skall vara AV tillhanda senast fem (5) arbetsdagar efter auktion. Betalning kan göras med
bankkort eller kontant hos AV:s kassa, alternativt via AV:s bankgiro. AV har rätt att ta ut en extra
avgift om maximalt 2,5% vid betalning med kreditkort.
Om betalning inte erlagts i tid enligt ovan äger AV rätt att vidta en eller flera av följande åtgärder:
• Häva köpet.
• Kräva betalning.
• Debitera dröjsmålsränta om 2% per månad till dess betalning sker.
• Omförsälja föremålet för köparens räkning utan särskilt meddelande till köparen. AV har full
och oinskränkt rätt att bestämma pris, samt om föremålet skall åsättas ett bevakningspris
eller inte. AV äger rätt att ur influtna belopp uttaga ersättning för samtliga fordringar som AV
har gentemot köparen.
7. Avhämtning
Köpta föremål kan avhämtas så snart full betalning erlagts och kommit AV tillhanda. Föremål skall
avhämtas inom fem (5) arbetsdagar efter sista auktionsdag. För föremål som inte avhämtats inom
ovanstående tid uttages en förvaringsavgift om 40 kronor inkl. moms (32 kronor exkl. moms) för
varje dag auktionsposten inte hämtats ut. För möbler och andra skrymmande föremål uttages dubbel
förvaringsavgift. AV:s ansvar för vård av föremålen upphör om inte avhämtning skett i tid enligt
ovan.
För föremål som ej avhämtats inom 10 arbetsdagar efter köpet äger AV rätt att vidtaga följande
åtgärd:
• Översändning av föremål till lager hos valfritt speditionsföretag. Samtliga transport- och
lagerkostnader debiteras köparen.
8. Ansvar för fel
Samtliga föremål säljs i befintligt skick. Det åligger köparen att genom egen undersökning av
föremålet innan auktionstillfället noggrant undersöka och bedöma föremålets skick och
beskaffenhet. Uppgift i katalog angående t.ex. upphovsman, äkthet, ålder, teknik och skick är endast
vägledande för köparen vid dennes undersökning av föremålen. El-apparaturer såsom exempelvis
datorer och tv-apparater är inte funktionstestade om inte annat anges i objektsbeskrivningen. Om
AV efter begäran av köparen har lämnat en konditionsrapport över ett föremåls allmänna kondition
och eventuella skador, lagningar m.m., skall sådana uppgifter i likhet med kataloguppgifter endast
tjäna som vägledning för köparen och befriar inte köparen från dennes undersökningsplikt. Är
väsentlig uppgift i katalogen direkt vilseledande, kan detta utgöra grund för hävning av köpet.
Katalogbeskrivningen kan komma att ändras på grund av mellankommande omständigheter.
Eventuella ändringar eller tillägg anslås eller meddelas vid auktionstillfället. AV ansvarar inte under
några omständigheter för naturligt slitage, smärre skador och defekter, eventuell uppfodring av
dukar, ramars kondition naturliga förändringar i material såsom exempelvis blekning av papper och
sprickbildningar i trä som oavsiktligen förbigåtts vid katalogiseringen och således inte utgör grund
för reklamation.
Ur och urverk säljes som konstföremål och AV ansvarar ej för att de fungerar tekniskt som
tidmätare. Eventuella fel skall reklameras omedelbart efter det att köparen märkt (eller bort märka)
felet, dock senast inom 10 dagar efter auktionsdagen.
Reklamation avseende uppgift om upphovsman skall dock ske senast inom 1 år från auktionsdagen.
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9. Vanligt förekommande uttryck
Kunden förväntas vara införstådd med vanligt förekommande termer inom konst, litteratur,
antikviteter, samt andra vanliga uttryck inom auktionsbranchen.
Däribland dessa:
* Bär signatur
- Enligt vår uppfattning inte säkerställt om signaturen hör ihop med
verket
* à tergo
- På baksidan
* dubblerad
- Uppfodrad på ny duk
* ct
- Carat, ädelstenars viktenhet
*k
- Karat, guldhalt
* Proveniens
- Föremålets ursprung
* h = höjd, diam = diameter, l = längd, d = djup, b = bredd (alla måttangivelser anges i centimeter)
10. Exporttillstånd
Enligt lag (1988:950) om kulturminnen m.m. krävs tillstånd för utförsel av vissa äldre svenska och
utländska föremål. Tillstånd söks via Riksantikvarieämbetet, Box 5405, 114 84 Stockholm.
11. Ändring av villkor
AV förbehåller sig rätten att ändra villkoren för auktionsförsäljning innan varje ny auktion. Det
åligger kunden att alltid innan auktion kontrollera huruvida förändringar och/eller tillägg gjorts i
villkoren. AV:s villkor för försäljning finns alltid tillhands vid visningar, auktioner, samt på
www.auktionkarlstad.se.
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Försäljningsvillkor
1. Auktionsverket i Karlstads åtagande
Auktionsverket i Karlstad (nedan kallad AV) åtager sig att på nedan angivna villkor såsom
kommissionär på auktion försälja av säljaren inlämnade föremål. AV har rätt att försälja inlämnat
föremål vid auktionstillfälle som enligt AVs bedömning ger bäst resultat eller av annan anledning är
lämpligast.
2. Inlämning m.m.
Säljaren ansvarar för att han/hon har full och oinskränkt äganderätt till föremål som han/hon lämnar
till AV för försäljning eller, om föremålet ägs av tredje person, att han/hon äger full rätt att sälja och
uppbära likvid för föremålet. Om säljaren ej äger det till försäljning inlämnade föremålet, skall
han/hon styrka sin behörighet att sälja föremålet. AV har dock ej skyldighet att utan särskild
anledning kontrollera säljarens behörighet därvidlag. Om av säljaren felaktigt lämnade uppgifter
leder till ekonomiska belastningar för AV (exempelvis återbetalning till köpare), förbehåller AV sig
rätten att kräva säljaren på ersättning för detta. Av förbehåller sig även rätten att kräva ersättning i
det fall säljaren utelämnat viktig information, vilket resulterat i ekonomiska belastningar för AV. AV
förbehåller sig rätten att ensidigt, och utan ersättning till säljaren, frånträda försäljningsuppdraget
om tveksamhet uppkommer angående föremålets äkthet, äganderätt eller andra, enligt AV väsentliga
uppgifter. Återkallelse av
försäljningsuppdrag skall ske skriftligen. Om säljaren återkallar försäljningsuppdraget skall han/hon
ersätta AV för kostnader för hantering och värdering av föremålen m.m. till ett belopp motsvarande
full försäljningsavgift baserat på värderingen. Om säljaren återkallar försäljningsuppdraget efter det
att katalog i vilket föremål ingår har börjat produceras, skall han/hon även ersätta AV med ett
belopp motsvarande full inropsavgift baserat på värderingen. För återropade föremål står säljaren
själv för transport om ej annat avtalats.
3. Försäljningsavgifter
Vid försäljning på auktion avgår provisionsbaserad avgift.
4. Bevakning/återrop
Säljaren äger rätt att avstå från försäljning om ett visst pris inte uppnås (bevakningspris).
Bevakningspriset får ej överstiga värdering godkänt av AV, Bevakning under auktion ombesörjes av
AV. Om ett föremål ej uppnår bevakningspris och återgår till säljaren skall föremålen skriftligen
anmälas till omförsäljning eller hämtas senast 5 arbetsdagar efter auktionen om ej annat avtalats.
Om ägaren har förfallen skuld hos AV äger AV rätt att innehålla osålda föremål som säkerhet för
säljarens betalning av sådan skuld. Vid säljarens underlåtenhet att erlägga betalning för förfallen
skuld hos AV, eller att hämta osålda föremål, äger AV rätt att omförsälja föremål för säljarens
räkning. AV har rätten att bestämma auktionsform, samt om föremålet skall åsättas ett
bevakningspris eller ej.
5. Förvaringsansvar
Inlämnade föremål hos AV är efter mottagandet försäkrade mot skada till ett värde motsvarande den
maximala värderingen om ej avtal om annat försäkringsvärde slutits. Försäkringen gäller i samband
med inbrott, brand eller vattenskada samt mot stöld. AV ansvarar för att inlämnade föremål förvaras
på ett betryggande sätt. AV kan ej hållas ansvarig för skador på tavelglas och ramar eller naturliga
förändringar i levande material såsom blekning av papper och sprickbildningar i trä eller slitage i
samband med visning. AV:s ansvar för inlämnade föremål är begränsat av vad som anges i dessa
villkor.
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6. Redovisning
Redovisning och likvid översändes till säljaren ca 3 veckor efter vecko- och månadsauktion. Vid
kvalitetsauktion gäller 4 veckor.
Säljresultat vid kvalitetsauktion ligger ute på Internet på www.auktionkarlstad.se.
Om säljaren har förfallen skuld hos AV, äger AV rätten att kvitta sådan skuld före utbetalning till
säljaren.
7. Ansvar för fel
Om AV gentemot köpare blir ansvarig för fel i sålda föremål har AV rätt att kräva ersättning av
säljaren motsvarande den ersättning som AV kan ha utgivit till köparen med anledning av felet.
Säljaren är införstådd med de allmänna villkor som AV tillämpar gentemot köpare vid auktioner.
Säljaren svarar i sin tur gentemot AV för föremålens äkthet. Säljaren är skyldig att
meddela eventuella defekter, skador eller andra fel som kan påverka försäljningen av varan.
8. Force majeure
AV är befriat för påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta avtal om
underlåtenheten har sin grund i omständighet av det slag som anges nedan och omständigheten
förhindrar eller avsevärt försvårar fullgörandet i rätt tid därav.
Som befriande omständighet skall anses bl.a. krigshandling, valutarestriktioner, knapphet på
transportmedel, eldsvåda, myndighets åtgärd, ändrad lagstiftning, arbetstagarkonflikt, allmän
varuknapphet, inskränkningar i drivkraft, olyckshändelse eller därmed jämställda omständigheter.
Om AV:s fullgörande av viss förpliktelse försenas med mer än tre månader p.g.a. befriande
omständighet äger säljaren utan ersättningsskyldighet skriftligen häva avtalet.
9. Katalogisering, avbildning
AV har full och oinskränkt rätt att bestämma hur föremål skall beskrivas samt om föremål skall
avbildas i tryckt katalog och/eller på Internet. Alla fotografier, avbildningar och objektsbeskrivningar är AV:s egendom och får utav AV, utan ersättning till säljare, användas även för andra
ändamål, och där även sådana som ej har samband med försäljning.
Fotoavgift uttages vid kvalitetsauktion per objekt.
11. Ändring av villkor
AV förbehåller sig rätten att ändra villkoren för nya inlämnade objekt. Det åligger säljaren att hålla
sig informerad om eventuella ändringar och/eller tillägg i villkoren. Om nya villkor inte godtages av
säljaren måste detta meddelas AV skriftligen innan inlämnade objekt annonseras och auktioneras ut.
Villkoren kommer alltid att finnas tillhands vid nya inlämningar, auktioner, samt på
www.auktionkarlstad.se.

