Tilmelding af biler til FAST SALÆR AUKTION ved Jysk Auktion den:________________________________

Firma: _____________________________________

CVR: _______________________________________

Adresse:_____________________________________

Email:_______________________________________

_____________________________________

Mobil:_______________________________________

Konto nr: ________________________________________

INDSÆTTERBETINGELSER - FAST SALÆR AUKTIONER.
1. Bilauktioner som afholdes på pladsen ved Jysk Auktion, afholdes som fast salær auktioner med købersalær på
2000 kr.+ moms uanset budsum.
2. Biler fra 0 til 20.000 kr. i budsum, opkræves indsætter salær på 1000 kr. + moms.
3. Biler med en budsum på over 20.000 er gratis at tilmelde.
4. GEBYROVERSIGT:
·

Brændstof gebyr: Hvis Jysk Auktion finder det nødvendigt at påfylde brændstof, erlægges indsætter
500 kr. (+ moms) i gebyr.

·

Starthjælp gebyr: Hvis Jysk Auktion skal yde starthjælp, erlægges indsætter 200 kr. (+ moms) i gebyr pr.
gang.

·

Funktionsevne gebyr: Hvis Jysk Auktion skal yde hjælp til batteri for funktionsevne/ flytte biler som ikke
kan køre, m.m., erlægges indsætter 500 kr. (+ moms) i gebyr pr. gang.

·

Klargørings gebyr: Hvis Jysk Auktion skal foretage indvendigt oprydning/tømning af biler, erlægges
indsætter 500 kr. (+ moms) i gebyr. Billeddokumentation fremvises indsætter.

·

Administrationsgebyr: Så frem registreringsattesten og nøgler ikke medfølger bilen ved tilmelding,
erlægges indsætter 500 kr. (+moms) i gebyr.

·

Hjemkøbs gebyr: Hvis indsætter hjem køber bilen, kan Jysk Auktion opkræve både indsætter salær samt
købersalær.

·

Pladsleje gebyr: Hjemkøbte biler, som ikke tilmeldes næste auktion, afhentes i udleveringsperioden for
den pågældende auktion. Der erlægges 1000 kr. (+ moms) i pladsleje for biler som ikke afhentes i
udleveringsperioden.

Jeg har læst og accepteret alle betingelser:____________________________________________________________
Beskrivelse af bilen udfyldes på bagsiden.

Mærke:_____________________________________________________________________
Model:_____________________________________________________________________
Stel nr. :____________________________________________________________________
Km stand:___________________________________________________________________
Udstyr:_____________________________________________________________________
Bilen er momsfri:

JA

NEJ

Bilen er uden afgift:

JA

NEJ

Restgæld i bilen:

JA

NEJ

Sælges med plader:

JA

NEJ

Bemærkninger evt. fejl/mangler:_____________________________________________________________

Følgende er afleveret sammen med bilen:
Registreringsattest:

JA

NEJ

Nøgler:

JA

NEJ

Udenlandske attest:

JA

NEJ

Andet:_______________________________________________________________________

SÆRAFTALE MED JYSK AUKTION: Aftalen løber fra den:_____________________ til den:_______________________

Aftalen:________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

Indsætter: ____________________________________ Jysk Auktion: ______________________________________

