UTFÖRLIGA KÖPARVILLKOR för Klubbauktion
Verksamhet
Helsingborgs Auktionsverk säljer auktionsgods via klubbauktion. Vid klubbauktion mottages
förhandsbud av registrerad kund fram till auktionsstart, varvid en traditionell klubbauktion tar
vid där föremålen säljs till högstbjudande. Vid Kvalitetsauktioner eller vissa specialauktioner
kan vi även erbjuda budgivning via LIVE budgivning på nätet.
Objektens utropspriser sätts av Helsingborgs Auktionsverk och är att anse som vägledning för
kunden. Det slutgiltiga priset kan väsentligen över- eller understiga utropspriset.
För att sälja och köpa krävs det att man är registrerad som kund, registreringen görs lättast på
hemsidan där man får ett kundnummer och lösenord skickat till uppgiven epost adress.
Objektsbeskrivning
Objektens beskrivning återspeglar Helsingborgs Auktionsverks uppfattning om objekten.
Helsingborgs Auktionsverk ansvarar inte för skador som förbigåtts vid besiktningen.
Helsingborgs Auktionsverk ansvarar för att katalogtexter gällande ett föremåls upphovsman
återger den allmänt godtagna uppfattningen om föremålet vid tiden för tryckningen av
katalogen, men Auktionsverket ansvarar inte för eventuella felaktigheter i katalogtexten
såvida inte den felaktiga uppgiften lämnats genom grov oaktsamhet. Bilder i katalogen är till
för identifieringssyfte och återspeglar inte nödvändigtvis objektens kondition. Ändringar i
katalogtext kan förekomma efter att katalogen tryckts/publicerats. Sent inkomna ändringar
meddelas muntligen vid försäljningstillfället. Vissa tavlor är inte inspekterade utanför ram.
Glasad konst på papper är om inget annat anges ej examerade ur ram. Smyckestenar är
undersökta i sin fattning och caratvärden är endast ungefärliga uppskattningar, om inte annat
anges. Ur och tekniska föremål säljs som konstföremål och Helsingborgs Auktionsverk kan
inte garantera att de är i fungerande skick. Måttangivelser för objekten är ungefärliga.
Köparens undersökningsplikt gäller. Om Helsingborgs Auktionsverk efter begäran från
köparen har lämnat en konditionsrapport om ett föremåls kondition skall uppgifterna endast
behandlas som vägledning för köparen och befriar inte köparen från dennes
undersökningsplikt.
Förkortningar som används i katalogen
H= höjd B= bredd D= djup L= längd Diam= diameter F= följerätt
Reklamation
Eventuella fel ska reklameras omedelbart efter det att köparen upptäckt eller rimligtvis borde
ha upptäckt felet, dock senast inom 7 dagar efter auktionstillfället. Helsingborgs Auktionsverk
äger rätt att avhjälpa fel i sålda föremål som Auktionsverket ansvarar för. Vid sådana fel är
Auktionsverket endast skyldigt att återbetala köpesumman inklusive provision, moms samt
eventuell följerättsersättning ( droit de suite) vid uppvisande av kvitto, men inte några övriga
kostnader som kunden har haft för exempelvis transport, porto, utebliven inkomst eller dylikt

Ångerrätt
Lagen om 14 dagars ångerrätt vid auktionsköp gäller inte då våra klubbauktioner lyder under,
-Undantag för ångerrätten enligt lag (se 2 kap. 11 § 10)
Ångerrätten saknas vid distansavtal som ingås vid en auktion, om det är möjligt att delta i
auktionen även på ett annat sätt än genom att använda ett medel för distanskommunikation
Köp och betalning
Vid budgivning under auktion ska full betalning erläggas senast 2 dagar efter avslutad
auktion. Betalning sker med bank- eller kreditkort på plats hos oss eller via bankinsättning.
Betalning kan göras till vårt konto på SEB 5609-10 549 29. Betalning kan även ske till vårt
bankgiro 5201-2549, men observera att det då kan ta upp till 3 dagar innan vi ser insättningen.
Ange alltid ditt fakturanummer/kundnummer som referens.
Full betalning måste vara Helsingborgs Auktionsverk tillhanda innan föremålen kan lämnas
ut.
Om full betalning ej erlagts i tid äger Helsingborgs Auktionsverk rätt att kräva
påminnelseavgift om 50 kr samt dröjsmålsränta enligt bestämmelserna i § 3, 4 och 6 i
räntelagen (1975:635). Helsingborgs Auktionsverk kan också sälja om föremålen för kundens
räkning till högstbjudande vid ett senare auktionstillfälle.
Eventuella underskott samt köpar- och säljarprovisioner debiteras kunden.
Inropsavgift
På varje auktionspost tillkommer en inropsprovision om 22,5%, inklusive moms samt en
slagavgift om 30 kr/objekt inklusive moms.
Budnivåer
Lägsta bud är som vanligast 300 kr. Som riktlinje kan följande budnivåer anges:
300 –500: höjs med 50 kr
500 –2 000: höjs med 100 kr
2 000 –5 000: höjs med 200–300 kr
5 000 –10 000: höjs med 1000 kr etc.
Avvikelser i budnivåer kan förekomma. Det är ytterst auktionsförrättaren som avgör vilka bud
som ska accepteras.
Vinnande bud
Köpare blir den som avgivit högsta bud. Vid lika bud vinns budet av den som först avgivit det
aktuella budet. Eventuella oenigheter kring vinnande bud avgörs enväldigt av
auktionsförrättaren. Auktionsförrättaren äger rätt att bortse ifrån bud från en viss budgivare
samt att avgöra om budgivningen ska återupptas på grund av oenigheter om sista bud.
Köparen meddelas via epost om vinnande bud.

Inropsuppdrag
Inropsuppdrag mottages fram till auktionsstart, därefter inleds klubbauktionen med
budgivning i salen. Inropsuppdrag ska vara skriftliga och kan lämnas personligen till
Kundtjänst eller via budtjänsten på vår hemsida där man loggar in med kundnummer och
lösenord. Helsingborgs Auktionsverk bjuder för kundens räkning på aktuellt objekt upp till
angivet högsta belopp. Detta görs alltid på det för köparen mest förmånliga sätt. Om två lika
bud inkommit, tillfaller objektet den köpare vars bud först inkommit, förutsatt att det inte
finns några högre bud i salen. Vi ansvarar inte för olägenheter eller förluster som uppkommit
till följd av felaktigt registrerade eller försummade anbud. Uppdragsgivaren ansvarar för köp
som registrerats utifrån ett otydligt eller felaktigt inropsuppdrag. Alla bud är bindande, oavsett
om man är högsta budgivare eller ej, dvs lagt bud ligger. Vid ånger av bud måste budgivaren
kontakta Helsingborgs Auktionsverk för att dra ur sitt bud innan klubbslag. Köparen meddelas
via epost om inropade objekt. Vid avsaknad av e-mail åligger det köparen att kontakta
Helsingborgs Auktionsverk för att kontrollera om inropsuppdraget lett till köp.
Bud via internet
Budgivning via Helsingborgs Auktionsverks hemsida. www.hav.se. För att bli webbkund
krävs att man är registrerad kund hos oss. Buden måste vara inlagda och inkomna innan
auktionen startar
LIVE budgivning, Kvalitetsauktion
Vid Kvalitet och vissa specialauktioner går det även att buda online under auktionens gång.
Helsingborgs Auktionsverk ansvara ej för den tekniska uppkopplingen mellan budgivare och
auktionsprogrammet under auktionens gång.
Telefonbud
Önskemål om telefonbud skall vara Auktionsverket tillhanda senast en timme innan auktionen
startar
Helsingborgs Auktionsverk ringer upp kunden strax innan det aktuella objektet skall ropas.
Telefonbud sker på budgivarens risk och Helsingborgs Auktionsverk kan inte hållas ansvarig
för om telefonbudet ej kommer till stånd.
Lägsta bud för telefonbud är 1000 SEK och minst utropspriset
Äganderätt
Äganderätten övergår till köparen först sedan full likvid erlagts. Ansvaret för gjorda inrop
övergår dock omedelbart efter klubbslaget till köparen. Helsingborgs Auktionsverk kan inte
göras ansvarig för skador som uppkommit på objekt som ej avhämtats inom två dagar efter
auktion.
Avhämtning
Köpta varor skall vara avhämtade senast fem dagar efter auktionen.
För varor som inte hämtas ut i tid tillkommer extra avgift för förvaring och hantering på 200
SEK inkl moms per påbörjad vecka
Objekt som ej är betalda och avhämtade i tid, har Helsingborgs Auktionsverk rätt att sälja om

vid ett auktionstillfälle som Auktionsverket väljer. Eventuella kostnader för Auktionsverket i
samband med omförsäljningen, debiteras kunden. Om köpsumman är betald men varan inte
hämtas i tid har vi rätt att, efter påminnelse sälja om varan i köparens namn och för din
räkning. Kunden ansvarar för uppkomna lagringskostnader och för varje förlust som uppstår
som följd av försummelsen.
Följerätt, (F) i katalogen
Följerätt- eller Droit de suite – utgår till levande konstnärer eller deras efterlevande i
ytterligare 70 år vid vidareförsäljning av konst och vissa konsthantverksföremål, enligt lagen
om upphovsrätt (1960:729) 26 n-26 p §. Avgiften är 5% av det klubbade priset på objekt som
klubbas för mer än 5% av prisbasbeloppet, år 2017 är detta 2 240 kr. Denna ersättning betalar
köparen. Objekt som kan bli aktuella för följerätt markeras med ”F” i katalogen.
Force Majeure
Helsingborgs Auktionsverk avsäger sig ansvar för underlåtenhet att fullgöra vissa förpliktelser
enligt dessa villkor om underlåtenheten har sin grund i sådana omständigheter som förhindrar
eller avsevärt försvårar uppfyllandet i rätt tid därav. Exempel på sådana omständigheter är:
krigshandling, valutarestriktioner, eldsvåda, myndighetsåtgärd, olyckshändelse, ändrad
lagstiftning eller därmed jämställda omständigheter.
Klagomål
Helsingborgs Auktionsverk-Lauritz.com verkar genom nöjda kunder. Vi gör vårt yttersta för
att ge bästa möjliga service. Om ändå du vill göra en anmälan om en vara eller tjänst som
köpts med oss, måste du göra det genom att skriva till vår kundtjänst via e-post info@hav.se
eller genom brev till Helsingborgs Auktionsverk, Makadamgatan 11 254 64 Helsingborg
Vi kommer att göra vårt bästa för att hitta rätt lösning. Om du inte håller med om resultatet av
ditt klagomål, kan du kontakta:
Allmänna reklamationsnämnden (ARN), Box 174, 101 23 Stockholm, Sverige
Klagomål kan riktas på http:/www.arn.se
Tvister
Tvist angående dessa villkor ska avgöras vid svensk domstol och enligt svensk lagstiftning.
Genom nedan godkännande av Helsingborgs Auktionsverk köpevillkor accepterar du som
kund att få nyhetsbrev, erbjudande och upplysningar om köp, och säljvillkor. Det kan vara via
e-post, sms, app-push, telefon och brev och med Helsingborgs Auktionsverk och Lauritz.com
som avsändare då vi ingår i samma koncern.
Samtycke till marknadsföring
Du samtycker till att få nyhetsbrev, erbjudanden och information om köp, försäljning och
förmedling av varor och tjänster. Detta kan ske elektroniskt (t.ex. via e-post, sms, pushmeddelanden via app), eller via telefon och brev och kan komma från exempelvis Lauritz.com
och samarbetspartners. Vi kan alltså komma att dela dina uppgifter (namn, e-postadress,
telefon, kön, ålder, intresseområden, tidigare köp och försäljningar o.s.v.) internt.

Samtycket omfattar:
Produkter och erbjudanden: Elektronik: Datorer, skrivara och tillbehör, Hifi, ljudanläggningar,
Högtalare, surroundljud, Kameror, fotoutrustning, Telefoner, mobiler, TV, platt-TV, projektorer, Övrig
elektronik. Glas, porslin och keramik: Bestick, Fajans, Glas, Keramik, Lergods, Matserviser,
kaffeserviser, Porslin, Stengods, Konstindustri. Hem och trädgård: Baby- och barnutrustning, Badrum,
Kaminer, öppna spisar, Kuddar, täcken, sängkläder, Kök, Köksmaskiner, Lekutrustning, leksaker,
Markiser, solpaneler, Trädgårdsprydnader, Trädgårdsredskap, trädgårdsmaskiner, Trädgårdsutrustning,
Varupartier, Vitvaror, Inredning och husgeråd, Byggmaterial, verktyg. Hobby och
samlarföremål: Böcker, tidskrifter, Etnografika, Forntidsföremål, Frimärken, Leksaker, Militaria, Musik,
musikinstrument, Mynt, sedlar och tackor, Nautica, Orientaliskt, Samlarobjekt. Klockor: Bordsur,
Damklockor, Fickur, Golvur, Herrklockor, Väggklockor. Kläder, skor och accessoarer: Barnkläder,
Damkläder, Herrkläder, Skor, stövlar, Varupartier, Väskor, accessoarer, Pälsar, Skinnjackor. Lampor
och belysning: Bordslampor, Golvlampor, Taklampor, Utelampor, Vägglampor. Mattor och
textilier: Kuddar, Moderna mattor, Plädar, Ryamattor, Skinn och läder, Väggbonader, Kelim – vävda,
Äkta mattor, Äldre och antika mattor. Målningar och skulpturer: Masstillverkade målningar,
Skulpturer, Modern bildkonst, Grafik, Modernt dekorativt måleri, Fotokonst, Äldre bildkonst, Teckningar,
Ny bildkonst i äldre stil. Möbler: Barnmöbler, Fåtöljer, Kontorsmöbler, Matbord, Matsalsmöbler, Skåp,
byråer, Soffbord, sidobord, Soffgrupper, Soffor, Speglar, Stolar, Sängar, madrasser, Trädgårdsmöbler,
Övriga möbler. Resor: Hotell, Kryssningar, Pensionat, Semesterlägenheter, Slott, Stuguthyrning, stugor,
Upplevelser, evenemang. Silver, koppar och tenn: Koppar, mässing, tenn, Korpus, Silverbestick,
Silverljusstakar, Övriga silverföremål. Smycken: Broscher, Diamanter, ädelstenar, Smyckeset, Armband,
Halsband, hängsmycken, Ringar, Örhängen, Övriga smycken. Sport och fritid: Bilar, båtar, Camping
och friluftsliv, Cyklar, Jakt och fiske, Ridutrustning, Scootrar, motorcyklar, Sportutrustning, spelbord,
Wellness. Vin och sprit.
Företag: Lauritz.com A/S CVR 24994570, LC Herlev CVR 10096189, LC Helsingør CVR 30087771, LC
Hørsholm CVR 34891346, LC Næstved CVR 35139540, LC Roskilde CVR 32159958, LC Guns & Gents
Skindergade Kbh. CVR 27703453, LC Esbjerg CVR 30283260, LC II ApS CVR 36699116, LC Kolding CVR
10161053, LC Odense CVR 26397944, LC Vejle CVR 32170730, LC Aalborg CVR 37312398, LC Aarhus
CVR 37140953, LC Malmö Org. nr. 556965-0640, Helsingborgs Auktionsverk HAV AB Org. nr. 5566115266, Internetauktioner i Helsingborg AB Org.nr. 556767-8718, LC Stockholm Org. nr. 556459-3720, LC
Norrköping Org. nr. 556741-0534, LC Örebro Org. nr. 556950-0886, Karlstad-Hammarö Auktionsverk AB
Org.nr. 556641-9676, SAME Auktionen GmbH Ust-IdNr. DE 306 839 503, LC Düsseldorf Ust-IdNr.
DE266524344, Auktionshaus HERR I Lauritz.com Ust-IdNr. DE814130362, LC Antwerp BTW nr. BE 08
348454 45, LC Hunting and Militaria Org.nr. 913319958. QXL DK CVR 24983579, QXL NO CVR Org.nr.
981313097, Stockholms Auktionsverk Org.nr. 556030-3017, Balclis e commerce SL Reg. No.
B87521159.

