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Fullständiga köpevillkor
Att köpa på auktion har aldrig varit så enkelt som det är idag. Det är både roligt och spännande, hos oss kan du
köpa designmöbler och bruksföremål som gör ditt hem personligare.
För att delta i budgivning på våra auktioner måste du REGISTRERA ETT KONTO hos oss på Design & Revival
Heritage, detta gör du på auktionssidan, vi kan även hjälpa dig med dina bud i vårt ”Salesroom” under
visningarna.
Auktionsföremål publiceras dagligen och säljs i den takt de kommer in. Föremålen visas under ca 14 dagar och
under denna tid kan du lägga bud och själv undersöka föremålen i vår visningslokal under våra öppettider.
Om du lägger ett bud på 1000 kronor, och det finns ett tidigare bud på 300 kronor, blir det nya budet 350 kronor,
ditt bud höjs automatiskt stegvis tills ditt maxbud är nådd.
Observera att registrerade bud är bindande till köp.
Tänk på att dem flesta föremålen som är till försäljning hos oss är begagnade och många har givetvis har spår av
bruk.
(((Undersökningsplikt gäller alltid och är köparens ansvar)))
Detta gäller även över nätauktioner då det finns möjlighet att undersöka varorna under visningsdagarna.
Vi vill hävda starkt att vi är opartiska och har som målsättning att f alltid beskriva eventuella felaktigheter och
skador samt att ta så bra bilder som möjligt, men ibland kan bilder vara missvisande och felaktigheter inte
uppmärksammas.
Om ni inte har möjlighet att besöka oss under visningsdagarna men ändå vill lägga ett bud och känner er osäkra
uppmanar vi er att ringa till oss för en konditionsrapport. Tel: 036-291 68 10
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Avgifter
På det klubbade beloppet tillkommer inropsprovision om 20 % inkl moms/auktionspost och Slagavgift om 30
kronor ink moms.
Exempelvis ett föremål klubbas för 1000 kr tillkommer köpavgift 200 kr + Slagavgift om 30 kr ink moms.
Alltså kostar köpet: 1000 + 200 +30 = 1230 kr.
Föremål som omfattas av lagstadgad följerätt (Droit de suite) är markerade på föremålssidan. Vid köp av föremål
som omfattas av Droit de suite tillkommer 5% på klubbat belopp om detta överstiger ett minimipris som år 2014
är 2200 SEK. Läs mer om följerätt på www.bus.se

Betalning och avhämtning
Efter avslutad auktion skickas en faktura via e-post. Notera alltid kundnummer och fakturanummer på
betalningen.
Du kan även betala på plats innan avhämtning
Har du vunnit budgivningen men inte fått ett vinnarmail eller faktura inom tre dagar från auktionens avslut,
kontakta oss.
Tänk på att det kan dröja upp till 2 dagar innan vi ser pengarna från bankgirot, så betala inom 3 dagar så vet du
att pengarna kommer fram i tid.
Inropade föremål skall betalas och hämtas senast 5 dagar efter avslutad auktion.
Alla reklamationer av inköpt gods måste ske i samband med att godset lämnar lokalen. Reklamationer som
inkommer efter att godset lämnat lokalen beaktas icke.
Om inköpt gods har ej hämtas inom en 15 dagar från auktionens slut, kommer godset att återsäljas för köparens
räkning. I sådana fall tillkommer en återsäljningsavgift på 100 kr inklusive moms per objekt.
Om ovanstående köpevillkor ej uppfylls kan kunden komma att avstängas från fortsatt köp och försäljning.
Jönköping den 18 april 2015
Gäller tills vidare

