AUKTIONSVILKÅR – KØBER – LIVE-AUKTION
§ 1.
Salget sker efter reglerne om brugtmoms. Varens samlede pris er budsummen plus et tillæg på 25%
i salær og moms – dog minimum kr. 100,00 incl. moms. Dette beløb betales kontant. Køber kan
ikke foretage fradrag for brugtmomsen.
Såfremt genstanden er momspligtig, tillægges budsummen ligeledes moms.
§ 2.
I intet tilfælde får køber ejendomsretten, før købesummen er betalt. Er dette sket med check, da
først når denne er indløst med kontanter, overførsel eller Dankort.
§ 3.
De genstande, der sælges, modtages af den højstbydende i den stand, hvori de forefindes ved
hammerslaget, og henligger fra den tid for købers regning og risiko i enhver henseende. Det købte
skal afhentes og betales kontant straks efter auktionen. Da der har været eftersyn, tages
reklamationer ikke til følge. For korrekte benævnelser, katalogtekst, aldersangivelser, mål, vægt,
karater etc. garanteres ikke. Salget sker således uden ethvert ansvar for rekvirenten,
auktionslederen og/eller Hillerød Auktioner, hvorfor der ikke er nogen reklamations- eller returret
fra købers side.
Hillerød Auktioner er omfattet af auktionslovgivningen.

§ 4.
Tvist om højeste bud afgøres ved nyt opråb. Mindste bud og overbuds størrelse fastsættes af
auktionarius, der også træffer afgørelse, hvis der skulle opstå tvist om buddet.
§ 5.
Den, der køber til en anden, hæfter som selvskyldnerkautionist. Køber flere i forening, hæfter de
solidarisk. De, der indestår for andre, hæfter som selvskyldnerkautionister.
§ 6.
Foretages flere køb og disse noteres på samme regning, betragtes købene som et samlet køb.
§ 7.
Folketinget vedtog med virkning fra 1. juli 1990 en lov om et følgeretsvederlag på 5% til kunstnere
i Danmark og en række andre lande. Afgiften lægges på salg af kunstværker af nulevende kunstnere
eller kunstnere, der er døde for mindre end 70 år siden. Følgeretsvederlaget skal kun erlægges, hvor
hammerslagsprisen plus salær overstiger kr. 2.000,00. For de effekter, der således er omfattet af
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følgeretsbestemmelsen, vil vederlaget blive pålagt køberen. De berørte effekter vil i kataloget være
mærkede med ¤.
§ 8.
Køber har det fulde ansvar for, at købte effekter opfylder alle lovmæssige krav, før de tages i brug.
Køber har endvidere det fulde ansvar for, at indhente tilladelse til brug af diverse software/patenter
m.m. af de respektive rettighedshavere.

§ 9.
Hvis man ikke kan være til stede på auktionsdagen, kan man afgive bindende forhåndsbud til
auktionslederen.
§ 10.
Det solgte skal afhentes ved auktionens slutning og senest førstkommende hverdag, eller efter
nærmere aftale.
§ 11.
Ejendomsretten over det solgte overgår først til køberen, når hele købesummen incl. moms og
omkostninger er fuldt indbetalt, herunder at evt. checks er indløst til kontanter.
§ 12.
Opfylder køber ikke sine forpligtigelser, herunder rettidig afhentning af det købte, kan dette uden
varsel på ny bortsælges – enten under hånden eller ved auktion for købers regning, og denne er da
pligtig til at erstatte det deraf følgende tab uden at have adgang til det mulige overskud.
§ 13.
Købere med bopæl i udlandet kan opnå fritagelse for betaling af moms efter de herom gældende
regler.
§ 14.
Ret til ændringer af og tilføjelser til auktionsvilkårene forbeholdes uden varsel.

Birgitte Mørck
Advokat, Mediator, Auktionsleder, Auktionarius
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