
1. Helsingborgs Auktionskammare åtar sig att på nedan angivna villkor såsom 

kommissionär på auktion försälja av säljaren inlämnade föremål. Helsingborgs 

Auktionskammare har rätt att försälja inlämnat föremål vid det auktionstillfälle 

som enligt Helsingborgs Auktionskammares bedömning ger bästa resultat eller av 

annan anledning är lämpligast.  

 

2. Säljaren ansvarar för att han har full och oinskränkt äganderätt till föremål som 

han lämnar till Helsingborgs Auktionskammare för försäljning eller om säljaren ej 

äger föremålet, som han lämnar till försäljning, skall han i skrift styrka sin 

behörighet att sälja föremålet. Säljaren äger inte rätt att utan medgivande från 

Helsingborgs Auktionskammare återkalla försäljningsuppdraget senare än dagen 

innan föremålet visas för allmänheten.  

 

3. Helsingborgs Auktionskammare har full och oinskränkt rätt att bestämma hur 

föremålet skall beskrivas och avbildas i tryck och skrift. Alla fotografier och 

avbildningar är Helsingborgs Auktionskammare egendom och får, utan särskild 

ersättning, användas även för ändamål som ej har samband med försäljning.  

 

4. Vid försäljning utgår för varje auktionspost en avgift om 15% exkl. moms av det 

klubbade beloppet samt en slagavgift om 60 kr. exkl. moms. 

 

5. Om ett föremål är av en sådan art att ingen köpare finner att värdet 

sammanfaller eller överstiger vårt minsta bud och föremålet av denna anledning 

förblir osålt, ligger det i säljarens intresse att inom 5 arbetsdagar efter 

auktionstillfället återhämta föremålet. Om säljaren inte inom anvisad tid 

återhämtat föremålet, kommer Helsingborgs Auktionskammare att skänka bort 

föremålet till loppmarknad eller kassera detsamma, utan att meddela säljaren.  

 

6. Helsingborgs Auktionskammare ansvarar för att inlämnade föremål förvaras på 

ett betryggande sätt. Om ett inlämnat föremål skadas i samband med inbrott, 

brand, vattenskada eller försumlighet ersätts föremålet med ett värde av 80% utav 

värderingen. Helsingborgs Auktionskammare är inte skyldig att ersätta säljare för 

belopp som överstiger 80% av värderingen även om säljaren har krävt ett högre 

bevakningspris.  

 

7. Säljaren äger rätt att bevaka att ett inlämnat föremål inte försäljes under ett visst 

pris. Bevakningspriset, som skall godkännas av Helsingborgs Auktionskammare, får 

inte överstiga 80% av värderingen. I de fall säljaren kräver en högre bevakning bör 

han beakta ersättningen i punkt 6 ovan. Om ett föremål är osålt p.g.a. att 

bevakningspriset inte uppnåtts, åligger det Helsingborgs Auktionskammare att 



kontakta säljaren för att fastställa ett nytt bevakningspris. Säljaren har vid denna 

tidpunkt möjlighet att avbryta försäljningsuppdraget och återhämta sitt föremål. 

Om säljaren väljer att avbryta försäljningsuppdraget åligger det honom att inom 5 

arbetsdagar återhämta föremålet. Om föremålet inte avhämtas inom den angivna 

tiden förbehåller sig Helsingborgs Auktionskammare rätten att översända 

föremålet med valfritt speditionsföretag. Samtliga transportkostnader debiteras 

säljaren.  

 

8. Utbetalning sker 21 arbetsdagar efter att full betalning har erhållits från köparen 

samt under förutsättning att ingen reklamation skett. Om betalning dröjer eller 

reklamation föreligger skall Helsingborgs Auktionskammare kontakta säljaren för 

att inhämta instruktioner om vilka åtgärder som skall vidtagas mot köparen. 

Eftersom Helsingborgs Auktionskammare som kommissionär inte äger laga rätt 

gentemot köparen måste uppdraget komma från säljaren. När väl instruktionerna 

är upprättade kommer Helsingborgs Auktionskammare att på alla sätt vara 

behjälplig att tillgodose säljarens önskemål.  

 

9. Force majeure. Helsingborgs Auktionskammare är befriad från påföljd för 

underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta avtal om underlåtenheten 

har sin grund i omständigheter av det slag som anges: Krigshandling, 

valutarestriktioner, brist på transportmedel, eldsvåda, myndighetsåtgärd, 

arbetskonflikt, allmän varuknapphet, olyckshändelse eller därmed jämställda 

omständigheter. 


