ANMÄLAN TILL NÄTMASKINBÖRSVECKAN ENLIGT NEDANSTÅENDE VILLKOR
Fullständigt namn/Företag:_______________________________________________________________________
Person- / organisations- / Momsregistreringsnummer:________________________________________________
Adress:________________________________________________________________________________________
Postnr: ________________________________________________________________________________________
Postadress:_____________________________________________________________________________________
Telefon/Mobil:__________________________________ Bankgiro:______________________________________
E-postadress:___________________________________________________________________________________
Momspliktig verksamhet: JA ______ NEJ______ F-skattebevis finns: JA______ NEJ______
Finns det någon restskuld på någon vara (JA/NEJ) om JA, vilken/vilka varor: JA_____ NEJ_____
______________________________________________________________________________________________

REDOVISNING AV SÅLDA VAROR SKER ENLIGT FÖLJANDE:
Redovisningskopia tillsänds er ca två veckor efter auktionen.
Utbetalning sker efter 30 dagar med avdrag för vår provision som uppgår till 15%
- MAX SÄLJPROVISION FÖR ETT ROP. 12.000:- + 3% MARKNADSFÖRINGSKOSTNAD
- I PROVISIONSBELOPPEN INGÅR KOSTNADER FÖR ANNONSERING OCH ÖVRIG MARKNADSFÖRING
(mervärdesskatt tillkommer)
KLASSIFICERING AV VARANS SKICK
A+
A
B
C

Ny maskin
Bra skick utan kända fel
Brukbar med normalt slitage efter årsmodellen
Defekt / Renoveringsobjekt

Anmälningsblanketten skall vara TOVEKS AUKTIONER tillhanda senast den 27/2 2017
Anmält gods skall levereras till auktionsfirman den 6/3 2017
Startpris sättes per artikel.
Om fältet lämnas tomt har auktionsförrättaren fritt att sätta startpris.
ÖVRIGA VILLKOR OCH FÖRBEHÅLL.
Toveks Auktioner AB (TAAB) svarar för annonsering och marknadsföring. Inropsavgift tas ut av köparen. Anmälaren av varan har ansvaret för att
uppgifter om klassificering, årsmodell är riktig samt att varan är godkänd för den svenska marknaden, CE-märkning etc. TAAB förbehåller sig rätten
att sälja varan i parti eller styckvis, om fel finns på varan som inte överensstämmer anmälarens uppgifter förbehåller sig auktionsföretaget att korrigera
detta på anmälarens bekostnad eller att annulera auktionsropet. Efter klubbslaget övergår äganderätten på försålda varor till TAAB.
Tvister mellan köpare och säljare skall i första hand utredas och förlikas av TAAB. För osålda varor, som ej avhämtas debiteras en avfallsavgift.

Underskrift

Namnförtydligande

Datum
Box 158, SE-311 51 Ätran
Växel: 0346-487 70 Fax 0346-603 84
E-post: info@tovek.se

OBSERVERA
• Om restskuld finns på någon vara skall detta anges särskilt!
• Jämte klassificeringen av skick enligt föregående sida skall även kända fel anges!
• Anmäls ett fordon krävs uppgift om årsmodell, registreringsnummer och ungefärlig mätarställning!
Skall moms
tillkomma
på varan?

VARA

JA

NEJ KLASSIFICERING

STARTPRIS

