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Visning
Viewing

Auktion
Auction

Datum
Date

Öppningstider
Opening hours

24–26 juli /July
31 juli – 2 augusti / July/August
7–9 augusti /August
14–20 augusti /August

10.00–17.00
10.00–17.00
10.00–17.00
10.00–17.00

Auktionen äger rum på Hotel Öresund, Landskrona.
The auction will take place at Hotel Öresund, Landskrona.
Datum
Date

Start
Starting time

Fredag 21 augusti

10.00

Friday August 21

Det kommer maximalt att kunna vistas 50 personer i
lokalen. Kö kan förekomma. Tänk på att hålla avstånd.
There will be a maximum of 50 people in the viewing. There
may be queues. Remember to keep a distance.

Gästlägenhet 1, Hall, Grovkök, Tältrummet,
Moster Majas salong, Matsalen, Kinasalongen,
Wedgwoodsalongen, Biblioteket
Gästlägenhet 1, Hall, Grovkök, Tältrummet, Moster Majas
salong, Matsalen, Kinasalongen, Wedgwoodsalongen,
Biblioteket
Lördag 22 augusti

10.00

Saturday August 22
Sovrum, Dressingroom, Kök, Gästlägenhet 2, Vinden,
Kolinialrummet, Trädgårdsrummet
Sovrum, Dressingroom, Kök, Gästlägenhet 2, Vinden,
Kolinialrummet, Trädgårdsrummet
Söndag 23 augusti

10.00

Kassavalv, Källare, Gården
Kassavalv, Källare, Gården

Vägbeskrivning
Directions
Gamla Kassan, Parkgatan 4, Landskrona, nära
Citadellet. Gamla Kassan, Parkgatan 4, Landskrona,
near the Citadell.
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Viktig köpinformation
Important purchasing information
Föremål som säljs på auktion säljes i befintligt skick.
Det ankommer på köparen att undersöka föremålen
och förvissa sig om skicket. Måttangivelser för
objekten är ungefärliga. Köparens undersökningsplikt
gäller. Om Stockholms Auktionsverk efter begäran
från kund har lämnat en konditionsrapport om ett
föremåls kondition, skall uppgifterna endast behandlas
som vägledning för köparen och befriar inte köparen
från dennes undersökningsplikt.

Items sold during the auctions are sold “as is” in their
existing condition. It is the duty of the buyer to examine the
items and make sure that their condition is acceptable.
Measurements of lots are approximate. The duty of
examining items is entirely up to the buyer. If, at a buyer’s
request, Stockholms Auktionsverk issues an opinion as to a
lot’s general condition and any damage etc., that
information, like the catalogue information, is intended
merely as guidance to the buyer, and does not relieve the
buyer from his/her duty of examination.

Auktionen hålls som en klubbslagsauktion och därmed
gäller ej lagen om 14 dagars ångerrätt. Klubbslagsauktioner har ett undantag för ångerrätten enligt lag (se 2
kap. 11 § 10). Ångerrätten saknas vid distansavtal som
ingås vid en auktion, om det är möjligt att delta i
auktionen, även på ett annat sätt än genom att
använda ett medel för distanskommunikation.

The auction is held as a hammer auction, therefore there is no 14
days of right of withdrawal in accordance with Swedish law,
as hammer auctions are subject to an exemption (2 kap. 11 § 10).
Kindly note there is a buyers premium of 22,5% of the
hammer price incl. VAT charged, as well as a hammer fee of
95 sek/lot VAT incl. These will be added ontop of the
hammer price. We accept payment through bankcards and
bank transfers. However, we do NOT accept payments in cash.

Vänligen notera att en köparprovision på 22,5% ink.
Moms, samt en slagavgift på 95 sek/objekt ink.moms
tillkommer på klubbslaget. Vi tar emot betalning med
bank- eller kreditkort samt banköverföringar. Vi tar EJ
emot kontant betalning.
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Bli kund/
skaffa kundnummer
Register/
get customer number

Hur man bjuder
How to bid

För att köpa och bjuda på auktionen krävs att
man är registrerad som kund. Registreringen
görs lättast på Stockholms Auktionsverks hemsida
www.auktionsverket.se, där får man ett kundnummer
och lösenord skickat till angiven epost adress.

Det finns fem alternativ för budgivning vid
auktionerna:
1. närvara vid auktionen
Man kan delta i budgivningen genom att själv närvara
under auktionen. Genom att registrera sig som kund
får man ett kundnummer. Vid auktionen kvitterar
man ut en sk. Spade till auktionen.

In order to buy and bid at the auction you need to be a
registered customer. Register at Stockholms Auktionsverks
website www.auktionsverket.se and you will get your
customer number and password sent to your email address.

Budstege
200–500:
höjs med 50 SEK
500–2 000:
höjs med 100 SEK
2 000–5 000:
höjs med 200 SEK
5 000–10 000:
höjs med 500 SEK
10 000–30 000:
höjs med 1 000 SEK
30 000–100 000:
höjs med 2 000 SEK
100 000–200 000:
höjs med 5 000 SEK
200 000-–500 000:
höjs med 10 000 SEK
Avvikelser i budnivåer kan förekomma. Det är
auktionskommisarien som avgör vilka bud som ska
accepteras.
2. budgivning via internet
Budgivning sker på online.auktionsverket.com eller
via vår app. Efter det att du registrerat dig som kund på vår
hemsida och genomgått sedvanlig kreditkontroll erhåller du
inloggningsuppgifter. Efter inloggning kan du delta i
budgivningen på samtliga aktuella föremål.
Budgivning sker med jämna hundratal kronor där 300
kronor är lägsta godtagbara bud. Buden måste var
inlagda innan kl 10,00 den dagen då auktionen startar.
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3. telefonbud
Om man inte har möjlighet att närvara under
auktionen, kan man närvara/bjuda via telefon. Detta
gäller endast för objekt värderade till minst 10,000
SEK. Dock måste man vara beredd att bjuda minst
utropspriset. Registrering av telefonbud, måste
meddelas senast dagen före auktion, (24 timmar innan
senast) antingen personligen via närvaro eller via mail
till fineart@auktionsverket.se. Stockholms
Auktionsverk ringer upp inför aktuellt rop/objekt och
kunden ges då möjlighet att delta direkt i budgivningen. För budgivning via telefon krävs att man är
registrerad kund hos oss. Telefonbud sker på
budgivarens risk och Stockholms Auktionsverk kan
inte hållas ansvarig för om telefonbudet ej kommer till
stånd. Lägsta bud för telefonbud är 10,000 SEK och
man minst betala utropspriset.

1. being present at the auction
You may participate in the bidding by being present at the
auction. After registering as a customer, you will receive a
customer number. In the auction hall you must collect a
bidding number at the Information desk, which must be used
for bidding during the auction.
Bidding range
200–500:
raised with 50 SEK
500–2 000:
raised with 100 SEK
2 000–5 000:
raised with 200 SEK
5 000–10 000:
raised with 500 SEK
10 000–30 000:
raised with 1 000 SEK
30 000–100 000:
raised with 2 000 SEK
100 000–200 000:
raised with 5 000 SEK
200 000–500 000:
raised with 10 000 SEK
Irregularity in bidding range can occur. It is the auctioneer
who decides which bid is the final bid and which bids are
accepted.

4. live budgivning online
Via Live budgivning online deltar du i auktionen
online i realtid. En länk till Live budgivning online
läggs upp på auktionsdagen. Om du vill utnyttja vår
Live budgivning online behöver du ett kundnummer
och lösenord. Du måste därför registrera dig som
internetkund ett par dagar innan auktionen. När du
loggat in med dina uppgifter kan du delta i
budgivningen. Öppna länken ”Följ auktionen och bjud
online här”. Till höger kommer du att se det aktuella
föremålet, det aktuella budet och en budknapp med
nästa belopp att bjuda. Om du vill lägga ett bud trycker
du på budknappen. Ditt bud förmedlas via datorn till
auktionssalen precis som ett bud i salen eller via
telefon. När ditt bud är det högsta står det markerat på
skärmen. Så länge du har det högsta budet kan du inte
bjuda igen av misstag. Om du slutligen vinner
budgivningen kommer det att anges på skärmen.

2. bidding on our website
Bids are to be placed online at online.auktionsverket.com.
After you register as a customer on our website and complete
the usual credit check, you will receive your personal login
details. Once you have logged in, you can participate in the
bidding on all current lots. Bids are to be placed in whole SEK
hundreds, with SEK 300 being the lowest acceptable bid.
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Betalning –
så här betalar du
Payment
3. telephone bidding
If you cannot attend in person, at the auction, you can
participate via telephone. This option is available for items
valued to at least 10,000 SEK. In order to do this, please
hand in your written request or email us at fineart@
auktionsverket.se with the lot numbers and your customer
number. Kindly do so at least 24 hours prior to the auctions
start. Stockholms Auktionsverk will call you in due time to
bid directly on your behalf over the phone, at the auction. The
buyer must be prepared to pay at least the estimated price.
Telephone bids are at the risk of the buyer and Stockholms
Auktionsverk cannot be held liable for telephone bids which
are not made, for whatever the reason.

Samtliga köpare blir tillsända en faktura direkt efter
avslutad auktion, till sin angivna email adress.
Betalning av inropade föremål kan göras på tre sätt:

4. O nline bidding
If you are an Internet customer of ours you can participate in
the bidding through Internet. If you want to participate you
will first have to register with us as a customer. Your
customer number and a password will give you access to all
our internet services including live online bidding. After you
have logged in you will see the objects one by one in the same
order as they appear in the catalogue. You will see the
catalogue number, the picture and part of the catalogue text
to the right of your screen. The current bid and the bid
required to participate in bidding are shown to the right. If
you want to bid you simply click on the bid button. Your bid
will be submitted via internet to the auction room where it
will be registered by the auctioneer. As long as your bid is the
highest it will be clearly marked on your screen and you
cannot by mistake increase your own bid. If your bid will win
it will also be clearly marked on your screen.

3. Betalning kan även göras till vårt bankkontor SEB
5222 1072987 eller bankgiro 694-7279. Observera!
Betalar ni via bank/Bankgiro tar det ett par bankdagar
innan vi har mottagit er betalning. Full betalning skall
vara Stockholms Auktionsverk tillhanda innan objekt
lämnas ut. Vi tar EJ emot kontanter.

1. I kassan på hotell Öresund under auktionen, via
betalningsterminal med bank-eller kreditkort. Kvitto
medtages till Gamla Kassan, där utlämning sker.
Vänligen observera att det inte är möjligt att betala i
utlämningen i Gamla Kassan under auktions dagarna.
2. Under utlämning perioden den 24–28 augusti sker
betalningen i Gamla Kassan, Parkgatan 4 via
betalningsterminal med bank- eller kreditkort

After the auction is finished, all purchasing customers will
receive their invoice by email (given when signing up for the
customer number). Payment can be done in two manners:
1. Payment of purchased lots can be made at the cashier’s area
at the auction’s location by credit card. We do not accept
cash payments. A receipt must be shown at Gamla Kassan
when collecting the purchased lots. Please note that
payment is not possible in the Gamla Kassan area
when collecting. Full payment must have been made before
any items will be handed out.
2. We also offer payment by bank transfer. Payments made by
bank transfers are to be made to our bank account IBAN:
SE30 5000 0000 0522 2107 2987, BIC code ESSESESS.
Please state the customer number as a reference. We do
not accept cash.
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Avhämtning
Collection
Inropade objekt på auktionen Gamla Kassan – Joakim
Bengtssons samling avhämtas senast fredagen den 28
augusti 2020 i Gamla Kassan, Parkgatan 4,
Landskrona. Utlämning sker mot uppvisande av
kvitto. På auktionsdagarna 21-23 augusti håller
utlämningen öppet från auktionens start ( kl 10,00)
och fram till en timme efter auktionens slut.

Purchased items at Gamla Kassan auction must be collected
no later than Friday August 28th 2020. Collecting is in
Gamla Kassan, Parkgatan 4, Landskrona, and receipt must
be shown when collecting lots. The 21–23 August items can be
collected from the auction start at 10 am until 1 hour after
auction ending. Please note that payment is not possible when
collecting.
If the size or location of an item does not make it possible to
hand it out during the auction days, the buyer will then be
notified by Stockholms Auktionsverk by mail.

Om ett föremåls storlek eller placering ej gör det
möjligt att lämnas ut med auktionen meddelas köparen
av Stockholms Auktionsverk när objektet är framtaget
och redo för utlämning.

The customer is responsible for carrying these smaller items
out from the collection area. Stockholms Auktionsverk is not
responsible for any potential damage which may arise upon
lots not collected on due time. For lots not collected on time an
additional fee will be added for storage of 50 SEK for smaller
items and 100 SEK for larger items.

Vissa packmaterial kommer att finnas på plats.
Kunden ansvar själv för att bära ut sina föremål från
utlämningen. Stockholms Auktionsverk ansvarar ej för
eventuella skador som uppkommit på föremål som inte
avhämtas inom angiven tid. För varor som inte hämtas
ut i tid tillkommer en extra avgift på 50 kr/ dag för små
föremål och 100 kr per dag för större föremål. Denna
avgift betalas direkt till Artmove.

opening hours for collecting item post the
auction dates , are august

öppettider för utlämning efter auktion
24–28 augusti: kl 10.00–16.00
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Boka frakt och transport
Booking transporation/freight
I samband med Gamla Kassan – Joakims Bengtssons
samling har Stockholms Auktionsverk ett exklusivt
transportsamarbete med Artmove.

Stockholm Auktionsverk has an exclusive agreement with
the transport company Artmove. You can book shipping and
transport with them.

Alla förfrågningar om hemtransport skickas direkt till
Artmove på mail@artmove.se. Detta gäller även
sändningar av post.

All requests for transport must be sent directly to Artmove at
mail@artmove.se. This also applies to mail shipments.
The price below applies to our delivery centers in
Malmö-Gothenburg-Stockholm and Helsinki.

Prisbilden gäller enligt följande till våra utlämnings
centraler i Malmö-Göteborg-Stockholm och
Helsingfors.
Små föremål per objekt nr som får plats i
Liten låda 40x40x30			 250 kr
Flyttlåda 60x40x40			 500 kr
Tavla inkl ram upp till
½m2			 250 kr
1m2			 500 kr
1,5m2			 750 kr
2m2			 1 000 kr

Small items that can fit in
Small box 40x40x30 cm		
Moving box 60x40x40 cm		

250 SEK
500 SEK

Pictures incuding frame up to
½m²		
1m²		
1,5m²		
2m²		

250 SEK
500 SEK
750 SEK
1000 SEK

Furniture
Chair, stool, floor lamp, small mirror,
sewing table		
500 SEK
Larger furniture handled by one person
750 SEK
Larger furniture handled by two persons 1000 SEK
Furniture groups, chandeliers, difficult-to-handle items,
according to quotation.

Möbler
Stol, pall, golvlampa, liten spegel, sybord 500 kr
Större enmans hanterbara möbler		 750 kr
Större tvåmans hanterbara möbler		 1000 kr
Möbelgrupper kristallkronor svårhanterbara föremål
enligt offert.

Transport of bulky items according to quotation.
Hemtransport av skrymmande föremål enligt offert.
Mail parcel to delivery center minimum charge 700 SEK
Fedex parcel to door minimum charge 1200 SEK

Postpaket till ombud minimi deb 700 kr
Fedex paket till dörr minimi deb 1200 kr

International prices according to quotation.
Internationella priser på begäran.
Prices include VAT. Insurance is optional and will be added.
Priserna är inkl moms, eventuell försäkring
tillkommer.
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Utförliga köparvilkor
Detailed conditions of buying
verksamhet
Stockholms Auktionsverk säljer auktionsgods via
klubbauktion. Vid klubbauktion mottages förhandsbud av registrerad kund fram till auktionsstart, varvid
en traditionell klubbauktion tar vid där föremålen säljs
till högstbjudande. Vid specialauktioner kan vi även
erbjuda budgivning via Online budgivning på nätet.
Objektens utropspriser sätts av Stockholms
Auktionsverk och är att anse som vägledning för
kunden. Det slutgiltiga priset kan väsentligen övereller understiga utropspriset.

Förkortningar som används i katalogen H= höjd B=
bredd D= djup L= längd Diam= diameter F=
följerätt.
reklamation
Eventuella fel ska reklameras omedelbart efter det att
köparen upptäckt felet, dock senast inom 7 dagar efter
auktionstillfället. Stockholms Auktionsverk äger rätt att
avhjälpa fel i sålda föremål som Auktionsverket ansvarar
för. Vid sådana fel är Auktionsverket endast skyldigt att
återbetala köpesumman inklusive provision, moms samt
eventuell följerättsersättning (droit de suite) vid
uppvisande av kvitto. Dock inte några övriga kostnader
som kunden har haft för exempelvis transport, porto,
utebliven inkomst eller dylikt.

objektsbeskrivning
Objektens beskrivning återspeglar Stockholms
Auktionsverks uppfattning om objekten. Stockholms
Auktionsverk ansvarar inte för skador som förbigåtts
vid besiktningen. Stockholms Auktionsverk ansvarar
för att katalogtexter gällande ett föremåls upphovsman
återger den allmänt godtagna uppfattningen om
föremålet vid tiden för tryckningen av katalogen, men
Auktionsverket ansvarar inte för eventuella
felaktigheter i katalogtexten såvida inte den felaktiga
uppgiften lämnats genom grov oaktsamhet. Bilder i
katalogen är till för identifieringssyfte och återspeglar
inte nödvändigtvis objektens kondition. Ändringar i
katalogtext kan förekomma efter att katalogen tryckts/
publicerats. Sent inkomna ändringar meddelas
muntligen vid försäljningstillfället. Vissa tavlor är inte
inspekterade utanför ram. Glasad konst på papper är
om inget annat anges ej examerade ur ram.
Stockholms Auktionsverk kan inte garantera att de är i
fungerande skick. Måttangivelser för objekten är
ungefärliga. Köparens undersökningsplikt gäller. Om
Stockholms Auktionsverk efter begäran från köparen
har lämnat en konditionsrapport om ett föremåls
kondition skall uppgifterna endast behandlas som
vägledning för köparen och befriar inte köparen från
dennes undersökningsplikt.

ångerrätt
Lagen om 14 dagars ångerrätt vid auktionsköp gäller
inte då våra klubbauktioner lyder under, -Undantag för
ångerrätten enligt lag (se 2 kap. 11 § 10)
Ångerrätten saknas vid distansavtal som ingås vid en
auktion, om det är möjligt att delta i auktionen även på
ett annat sätt än genom att använda ett medel för
distanskommunikation.
köp och betalning
Vid budgivning under auktion ska full betalning
erläggas senast 2 dagar efter avslutad auktion.
Betalning sker med bank- eller kreditkort i auktionshallen eller via banköverföring. Betalning kan även
göras till vårt bankkontor SEB 5222 1072987 eller
bankgiro 694-7279. Ange alltid ditt fakturanummer/
kundnummer som referens. Full betalning måste vara
Stockholms Auktionsverk tillhanda innan föremålen
kan lämnas ut.
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Om full betalning ej erlagts i tid äger Stockholms
Auktionsverk rätt att kräva påminnelseavgift om 50
SEK samt dröjsmålsränta enligt bestämmelserna i § 3,
4 och 6 i räntelagen (1975:635). Stockholms
Auktionsverk kan också sälja om föremålen för
kundens räkning till högstbjudande vid ett senare
auktionstillfälle. Eventuella underskott samt
köpar- och säljarprovisioner debiteras kunden.

äganderätt
Äganderätten övergår till köparen först sedan full
likvid erlagts. Ansvaret för gjorda inrop övergår dock
omedelbart efter klubbslaget till köparen. Stockholms
Auktionsverk kan inte göras ansvarig för skador som
uppkommit på objekt som ej avhämtats inom fem
dagar efter auktion.
avhämtning
Köpta varor skall vara avhämtade senast den 28 augusti
2020. För varor som inte hämtas ut i tid tillkommer en
extra avgift på 50 kr/ dag för små föremål och 100 kr
per dag för större föremål. Denna avgift betalas direkt
till Artmove. Objekt som ej är betalda och avhämtade i
tid, har Stockholms Auktionsverk rätt att sälja om vid
ett auktionstillfälle som Auktionsverket väljer. Om
köpsumman är betald men varan inte hämtas i tid har
vi rätt att, efter påminnelse sälja om varan i köparens
namn och för köparens räkning. Köparen ansvarar för
uppkomna lagringskostnader och för varje förlust som
uppstår som följd av försummelsen.

provisioner och avgifter
På varje klubbslag tillkommer en köparprovision på
22,5%, inkl. moms samt en slagavgift på 95 SEK/objekt
inkl. moms.
vinnande bud
Köpare blir den som avgivit högsta bud. Vid lika bud
vinns budet av den som först avgivit det aktuella budet.
Eventuella oenigheter kring vinnande bud, avgörs
enväldigt av auktionsförrättaren. Auktionsförrättaren
äger rätt att bortse ifrån bud från en viss budgivare
samt att avgöra om budgivningen ska återupptas på
grund av oenigheter om sista bud. Köparen meddelas
via epost om vinnande bud.

följerätt
Följerätt- eller Droit de suite – utgår till levande
konstnärer eller deras efterlevande i ytterligare 70 år
vid vidareförsäljning av konst och vissa konsthantverksföremål, enligt lagen om upphovsrätt (1960:729)
26 n-26 p §. Avgiften är 5% av det klubbade priset på
objekt som klubbas för mer än 5% av prisbasbeloppet.
Denna ersättning betalar köparen.

budgivning via internet
Budgivning sker på online.auktionsverket.com eller
via vår app. Efter det att du registrerat dig som kund på vår
hemsida och genomgått sedvanlig kreditkontroll erhåller du
inloggningsuppgifter. Buden måste vara inlagda och
inkomna innan auktionen startar.
online budgivning
Det går även att bjuda online under auktionens gång.
Stockholms Auktionsverk ansvarar ej för den tekniska
uppkopplingen mellan budgivare och auktionsprogrammet under auktionens gång.

force majeure
Stockholms Auktionsverk avsäger sig ansvar för
underlåtenhet att fullgöra vissa förpliktelser enligt
dessa villkor om underlåtenheten har sin grund i sådana
omständigheter som förhindrar eller avsevärt försvårar
uppfyllandet i rätt tid därav. Exempel på sådana
omständigheter är: krigshandling, valutarestriktioner,
eldsvåda, myndighetsåtgärd, olyckshändelse, ändrad
lagstiftning eller därmed jämställda omständigheter.
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The following abbreviations are used in the catalogue: H =
height B = width D = depth L = length Diam = diameter F
= Droit de suite, see below.

oper ation

Stockholms Auktionsverk sells objects through hammer
auctions. Bids can be placed in advance up to the auction’s
start. A traditional auction then takes place. Items are sold to
the highest bidder. The estimated price of each lot is decided
by Stockholms Auktionsverk and these estimates serve only as
a guide to prospective buyers. The final price may be
considerably more or less, than the estimated price and is
decided by the buyers’ market, unless there are seller’s
reserves on the estimated value. At certain auctions we hold
Online bidding options for international customers and
customers who aren’t able to attend the auction.

reclamation

Any defects must be reported immediately after the discovery
or reasonable time of discovery, but in any case, not later
than 7 days after the day of the auction. Stockholms
Auktionsverk has a right to remedy faults with sold items for
which Stockholms Auktionsverk are responsible. Stockholms
Auktionsverk’s liability towards the purchaser is limited to
refunding the hammer price plus commission, VAT and droit
de suite, but no further losses which the customer may have
had for costs such as transportation, postage, loss of income or
similar are applicable.

catalogue descriptions

The descriptions of the items are Stockholms Auktionsverk’s
perception of the items. Stockholms Auktionsverk is not
responsible for damages which might have been overlooked at
the time of examination of the object. Descriptions of items in
the catalogue are made from the generally accepted opinion
about the items at the time of print, but Stockholms
Auktionsverk is not responsible for mistakes in the catalogue
unless the statements made are directly misleading and
caused by grave carelessness. Pictures in the catalogue are for
identification purposes and do not necessarily reflect the
condition of the items. Changes in the catalogue texts may
occur after the catalogue has been printed/published. Late
changes will be announced in the auction hall, at the time of
the sale. Some paintings/prints are not examined out of the
frame. Vehicles and other technical items are sold as objects
d’art and Stockholms Auktionsverk cannot guarantee that
they are in working condition. Measurements of lots are
approximate. The duty of examining items is entirely up to
the buyer. If, at a buyer’s request, Stockholms Auktionsverk
issues a conditional report, this is to be regarded as an
opinion of a lot’s general condition, and any damages etc,
that’s over seen, is to be considered like the catalogue
information, merely as guidance to the buyer, and does not
relieve the buyer from his or her duty of examination.

purchasing and payment

When purchasing items at the auction full payment must be
made within four days after the auction is ended. Payment
can be made on site by credit cards in the auction hall as well
as by bank transfer to our SEB 5222 1072987. Should you
wish to make a bank transfer internationally our IBAN
account: SE18 5000 0000 0560 9102 1869. BIC address:
ESSESESS. Please state your customer number as
reference during all payments. Full payment must have
been received by Stockholms Auktionsverk before any items
may be collected. Kindly note it will take a few banking days
prior to seeing any transfers especially international transfers
can take up to 5 days. If full payment has not been made on
due time Stockholms Auktionsverk has a right to demand a
reminder’s fee and a penalty interest according to the
conditions stipulated in 3, 4, 6 §§ “räntelagen”(1975:635).
commission fees

On every purchased lot there is a commission fee of 22,5% and
a hammer fee of 95 SEK per lot, incl. VAT on top of the
hammer price.
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winning bids

droit de suite

Whoever places the highest bid is the buyer/winner of the lot.
At the event of bids of equal amounts, the buyer is the one
who was first to place the bid. Any disagreements regarding
the winning bids are decided by the auction commissioner.
The auction commissioner has a right to disregard certain
bids, and to decide whether the bidding of an item is to be
resumed or not, due to disagreements regarding the final bid.

According to the law on copyright in works of art (1960:729)
26n-26p §§, there is an additional fee for the benefit of the
author of an original work of art. This is paid to living artists
or their heirs for 70 years after their death at the event of a
resale of certain works of art. The fee is 5% of the hammer
price of items sold for more than 5% of the hammer price.
This fee is paid by the buyer.

cancellation r ight

force majeure

The auction is held as a hammer auction, therefore there is
no 14 days of right of withdrawal in accordance with Swedish
law, as hammer auctions are subject to an exemption.

Stockholms Auktionsverk cannot be liable for any neglect in
performing our obligations according to the terms if this
neglect is caused by such circumstances that prevents or
considerably obstructs the fulfillment thereof. Examples of
such circumstances are: act of war, currency restrictions, fire,
authority measures, accident, changed laws or similar
circumstances.

owner’s r ight

The owner’s right to an item, passes to the buyer, when full
payment has been made for the item. The responsibility of
purchased items is transferred immediately from the seller to
the buyer, at the moment of sale. Stockholms Auktionsverk is
not liable for any damages which might have occurred to
items which have not been collected within five days after the
auction.
collecting

Purchased items must be collected no later than Friday
August 28, 2020. A storage fee is charged for items which
have not been collected in time. The storage fee is 50 SEK for
smaller items, and 100 SEK for larger items. This fee is paid
to Artmove.
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