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1. UPPDRAGETS OMFATTNING
Auktionshuset Thelin & Johansson AB åtar att i Sverige  
som kommissionär på nedan angivna villkor för kom-
mittentens (”säljarens”) räkning på nätauktion försälja av  
säljaren inlämnade föremål.
Hänvisning nedan till ”ATJ” skall innebära hänvisning till  
Auktionshuset Thelin & Johansson AB för avtal som gäller  
föremål som emottagits till försäljning.

2. INLÄMNING/MOTTAGNING AV FÖREMÅL
OCH PRISER
Säljaren ansvarar för att denne har oinskränkt äganderätt  
till föremål som lämnas in till auktionshuset för försäljning.  
När överenskommelse om försäljning trä�ats skall ett sär -
skilt skriftligt kontrakt upprättas mellan parterna.
ATJ har rätt att försälja inlämnade föremål på nätauktion.  
ATJ förbehåller sig rätten frånträda försäljningsuppdrag  
vilket skriftligen ska meddelas säljaren. Frånträdande  
jämställs med avslutad auktion nedan.
Säljaren äger ej rätt att frånträda försäljningsuppdraget.  
ATJ åsätter ett utropspris för varje föremål. Utropspriset  
baseras på en marknadsanpassad värdering men det pris  
till vilket ett föremål slutligen säljs kan väsentligen över- el-
ler understiga utropspriset
Utropspriset utgör endast en vägledning för köpare.  ATJ  
har rätt till ersättning enligt särskild överenskommelse  för 
transport av inlämnat föremål.

3. FÖRSÄLJNINGSAVGIFTER
ATJ tar ut en försäljningsprovision om 25 % ink l. moms 
samt en slagavgift om 50 kr ink l. moms .

4. BEVAKNINGSUPPDRAG
Med bevakning avses att ATJ för säljarens räkning beva-
kar att föremål inte säljs under överenskommet minimipris  
(bevakningspris). Bevakningspriset skall bekräftas skriftli-
gen på kontrakt eller via e-postmeddelande. Föremål utan  
bevakning har ett startbud på 200 kr .

5. EJ SÅLDA FÖREMÅL
Ej sålda föremål skall avhämtas av Säljaren senast sex (6)  
kalenderdagar efter auktionens slut. Det åligger Säljaren  
att bevaka när auktionstiden går ut.
Om avhämtning ej sker inom föreskriven tid äger ATJ rätt  
att publicera föremålet på nätauktion igen. ATJ har rätt att  
publicera varje föremål tre (3) gånger .
För föremål som inte sålts och avhämtats inom föreskri-
ven tid, debiteras en förvaringsavgift om 40 kr (50 kr ink.  
moms) per kalenderdag.

ATJ äger rätt att avräkna förvaringsavgift från säljarens for-
dran på auktionslikvid även avseende andra för Säljarens 
räkning av ATJ försålda föremål för.
För föremål ej avhämtade inom 14 dagar har ATJ rätt att 
behålla dessa och skänka bort eller slänga dem om före-
målen av ATJ bedöms sakna försäljningsvärde. 
Om föremålen av ATJ bedöms ha ett försäljningsvärde 
äger ATJ sälja föremålen i enlighet med reglerna i lagen 
om näringsidkarens rätt att sälja ej avhämtade föremål.

6. REDOVISNING/UTBETALNING
Redovisning och betalning sker inom ca 20 bankdagar 
efter auktionen under förutsättning att full betalning 
erhållits från köparen och reklamation ej skett.

7. ANSVAR FÖR FEL
Om ATJ gentemot köpare av föremål blir ansvarig för  
felaktigheter och därvid ersättningsskyldig har ATJ rätt att  
kräva motsvarande ersättning av säljaren samt ersättning  
för sina kostnader .

8. FORCE MAJEURE
ATJ ansvarar inte för förlust som åsamkas säljaren vid  
inställd auktionsförsäljning eller fördröjd utbetalning som 
uppstått på grund av krigshandling, arbetsmarknadskon-
�ikt, myndighetsåtgärd, eldsvåda eller annan olyckshän -
delse eller omständighet som ATJ inte kunnat råda över  
eller förutse.

9. TVIST
Eventuella tvister som uppstår i samband med avtal gäl-
lande föremål som upptagits till försäljning i Sverige skall  
avgöras enligt svensk lag och vid Kalmar tingsrätt.

10. PERSONUPPGIFTSBEHANDLING  Personuppgifter 
som lämnats vid kontakt med ATJ inom  ramen för ett 
kund-/avtalsförhållande behandlas såväl  manuellt som 
med datorteknik för fullgörelse av auktions-verksamheten 
inom ATJ samt tillsammans med externa  
tjänsteleverantörer samt förpliktelser enligt lag.
Det �nns ett antal särskilda tjänster som erbjuds av utom -
stående parter som vi kallar externa tjänsteleverantörer  
och som kan vara gratis när Du använder Webbplatsen  
(t.ex. nätauktionstjänster (Auctionet AB), depositions- och  
betalningstjänster (DIBS)). Du samtycker till att vi får upp-
ge och överföra Dina personuppgifter till dessa företag.

11. KOMMISSIONSLAGEN
För villkor som inte framgår av villkoren ovan gäller Kom-
misionslagen.
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