
 

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR för Roslagens 

Aktionsverk AB (org. 559095-0688) 

1. ÅTAGANDE  

1.1 Roslagens Aktionsverk AB, åtar sig att på nedan angivna 

villkor såsom kommissionär på auktion försälja av säljaren 

inlämnade föremål.  

2. INLÄMNING   

2.1 Inlämnaren ansvarar för att han har full och oinskränkt 

äganderätt till föremål som lämnas till Roslagens Aktionsverk 

AB för försäljning eller, om föremålet ägs av annan person, 

att han äger full och oinskränkt rätt att sälja och uppbära lik-

vid för inlämnade föremål samt att auktionsposten är 

funktionsduglig, inte kan åsamka skada, är lagligen 

åtkommen samt för riktigheten i egna uppgifter på 

försäljningsanmälan.  

2.2 Roslagens Aktionsverk AB förbehåller sig rätten att 

ensidigt och utan rätt till ersättning till säljaren frånträda 

försäljningsuppdrag av visst föremål om tveksamhet 

uppkommer angående föremålets äkthet, äganderätt till 

föremålet eller andra uppgifter som Roslagens Auktionsverk 

AB bedömer som väsentliga. Om ett föremål refuseras, skall 

Roslagens Aktionsverk AB omgående underrätta Säljaren, 

varefter Säljaren inom fem (5) kalenderdagar från det att 

sådan underrättelse avgivits är skyldig att avhämta varan. 

2.3 Säljaren äger rätt att återkalla sitt försäljningsuppdrag 

utan krav från Roslagens Auktionsverk AB´s sida. Sådan 

återkallelse skall ske skriftligen och senast 4 arbetsdagar 

före det planerade försäljningstillfället.  

2.4 Alla transporter av föremål till och från Roslagens 

Auktionsverk AB´s lagerlokal sker på säljarens bekostnad 

och risk.  

3. KATAGOLISERING 

3.1 Roslagens Auktionsverk AB har full och oinskränkt rätt 

att bestämma hur föremål skall beskrivas samt hur föremål 

skall avbildas på Internet. 

3.2 Alla fotografier och avbildningar är Roslagens Auktions-

verk AB´s egendom och får, utan särskild ersättning, 

användas även för ändamål som ej har samband med 

försäljningen. 

4. FÖRSÄLJNINGSAVGIFTER  

4.1 Vid försäljning utgår för varje auktionspost en avgift om 

15% inklusive moms på det klubbade priset. 

Hanteringsavgift tillkommer med 50:- inklusive moms per 

auktionspost.  

5. FÖRVARING OCH FÖRSÄKRING  

5.1 Roslagens Auktionsverk AB har förvaringsansvar för en 

auktionspost. Vid totalskada eller förlust betraktas auktions-

posten som såld till bevakningspriset och ersättning lämnas 

med avdrag för Roslagens Auktionsverk AB´s avgifter.  

5.2 Roslagens Auktionsverk AB´s kan ej hållas ansvarig för 

skador på tavelglas och ramar eller för naturliga förändringar 

i levande material såsom blekning av papper och sprick- 

bildningar i trä eller slitage i samband med visning och 

auktion.  

6. BEVAKNING 

6.1 Säljaren kan i samråd med Roslagens Auktionsverk 

bestämma till vilket pris auktionsposten skall bevakas, dvs 

lägsta försäljningspris om utropspriset är 2 000 kronor eller 

högre.  Föremålet får normalt bevakas till maximalt 80% av 

utropspriset.  

 

 

 

6.2 Om ett föremål ej uppnår bevakningspriset eller klubbas 

utan inkommet bud går föremålet tillbaka till säljaren.  

 REDOVISNING OCH UTBETALNING  

7.1 Säljaren är själv skyldig att efter varje auktionstillfälle ta 

del av auktionsresultatet. Efter att säljarens samtliga 

auktionsposter sålts erhåller säljaren en slutredovisning som 

skickas via e-post. Om säljaren önskar skriftlig redovisning 

per post debiteras 25:-/utskick.  

7.2 Utbetalning till säljaren sker ca 20 bankdagar efter 

auktionens slut under förutsättning att full betalning erhållits 

från köparen samt under förutsättning att köparen inte har 

reklamerat sitt köp eller nyttjat lagstadgad ångerrätt. Om 

köparens ångerfrist inte har löpt ut vid tiden för ordinarie 

utbetalning senareläggs utbetalningen till säljaren till 3 

bankdagar efter ångerfristens utgång. 

Likvid från försäljning sätts in på angivet konto.  

7.3 Om en köpare ej betalar inropade auktionsposter inom 

föreskriven tid har Roslagens Auktionsverk AB rätt att häva 

köpet och ta med auktionsposten till ny försäljning vid 

närmast lämpliga auktionstillfälle i enlighet med ursprungliga 

försäljningsvillkor. Säljarens krav på skadestånd enligt 

köplag eller konsumentköplag på köparen i dröjsmål 

bortfaller därmed. Roslagens Auktionsverk AB har ingen 

skyldighet att vidta åtgärder mot köparen med mindre 

särskild överenskommelse träffats därom med Säljaren. 

7.4 Om köparen har nyttjat lagstadgad ångerrätt vid online 

auktioner inom ångerfristen hävs försäljningen och föremålet 

läggs ut till ny försäljning med oförändrade försäljningsvillkor. 

7.5 Om säljaren har förfallen skuld hos Roslagens 

Auktionsverk AB äger Roslagens Auktionsverk AB rätt att 

kvitta sådan skuld före betalning görs till säljaren. 

8. OM EN AUKTIONSPOST INTE BLIR SÅLD  

8.1 Om ett föremål inte blir sålt går auktionsposten vidare till 

nästa auktionstillfälle. Därmed kan också utrops- och 

bevakningspris sänkas utan särskilt godkännande från 

säljaren.  

8.2 Föremål som inte blivit sålt och som inte återhämtats en 

vecka efter sista återförsäljningen skänkes till välgörenhet. 

9. ANSVAR FÖR FEL  

9.1 Om Roslagens Auktionsverk AB gentemot köparen blir 

ansvarig för fel i sålda föremål har Roslagens Auktionsverk 

AB rätt att kräva ersättning av säljaren motsvarande den 

ersättning som Roslagens Auktionsverk AB kan ha utgivit till 

köparen med anledning av felet. Säljaren är införstådd med 

de allmänna villkoren som Roslagens Auktionsverk AB 

tillämpar gentemot köparen vid auktioner.  

10. FORCE MAJEURE  

10.1 Roslagens Auktionsverk AB är befriat från påföljd vid 

underlåtenhet att fullgöra sina förpliktelser enligt detta avtal 

om underlåtelsen har sin grund i omständigheter av sådant 

slag att Roslagens Aktionsverk AB icke kan råda över dem 

och de normalt sett får anses utgöra hinder, såsom elavbrott, 

systemfel, brand, stöld, vattenskada, andra störningar eller 

annan liknande omständigheter.  

11. TVIST  

11.1 Tvist angående dessa villkor skall avgöras enligt 

svensk lag vid NorrtäljeTingsrätt. 


