Registrerings- og Budformular
(Deltager/Ikke-tilstedeværende/Online/Telefon)

Venligst sæt en cirkel, om den bydeform, som De agter at anvende.

Budnummer (alene til intern brug)
Denne Auktion bliver afholdt i henhold til Bonhams
Salgsbetingelser, og afgivelse af bud og køb på
Auktionen reguleres af Salgsbetingelserne. De bør læse
Salgsbetingelserne sammen med auktionsinformationerne
forrest i auktionskataloget vedrørende denne Auktion, som
angiver pristillæg og omkostninger, som De skal betale for
Deres køb samt øvrige betingelser vedrørende afgivelse
af bud og køb på Auktionen. De bør stille eventuelle
spørgsmål, De måtte have vedrørende Salgsbetingelserne,
før De underskriver denne formular. Salgsbetingelser
indeholder også visse forpligtelser for bydere og købere og
begrænser Bonhams ansvar overfor bydere og købere.

Auktionstitel:

Auktionsdato:

Auktion nr.:

Auktionssted:

Såfremt De ikke er personligt til stede på auktionen, bedes De angive de auktionsnumre, De ønsker at byde på senest 24
timer før auktionen. Bud vil blive rundet ned til nærmeste interval. Se venligst Meddelelse til Auktionsbydere i kataloget for
yderligere informationer vedrørende Bonhams afgivelse af telefonbud, online-bud eller ikke-tilstedeværende byderes bud
på Deres vegne. Bonham vil bestræbe sig på at gennemføre sådanne bud, men er ikke ansvarlig for fejl eller manglende
gennemførelse af bud.
Generelle budintervaller:
DKK 5.000 - 10.000 … med DKK 500
DKK 10.000 - 20.000 … med DKK 1.000
DKK 20.000 - 50.000 … med DKK 2.000/5.000/8.000
DKK 50.000 - 100.000 … med DKK 5.000

DKK 100.000 - 200.000 … med DKK 10.000
DKK 200.000 - 500.000 … med DKK 20.000/50.000/80.000
DKK 500.000 - 1.000.000 … med DKK 50.000
DKK 1.000.000 - 2.000.000 … med DKK 100.000
over DKK 2.000.000 … som angivet af auktionslederen

Auktionslederen kan på et hvilket som helst tidspunkt dele et bud op.

Databeskyttelse – anvendelse af Deres oplysninger
I de tilfælde, hvor vi indhenter personlige oplysninger om
Dem, anvender vi alene disse oplysninger i henhold til
datapolitikken angivet i Salgsbetingelserne.

Kundenummer

Titel

Fornavn

Efternavn

Meddelelse til Auktionsbydere
Kunder skal fremvise billed-id, f.eks. pas, kørekort eller idkort, samt bopælsdokumentation, f.eks. forbrugsregning,
kontoudtog fra banken, etc. Erhvervskunder skal
ligeledes fremvise en kopi af deres vedtægter /
selskabsregistreringsdokumenter samt en erklæring,
der bemyndiger den pågældende person til at byde
på selskabets vegne. Såfremt denne dokumentation
ikke fremvises, kan det medføre, at Deres bud ikke
godkendes. For auktionsnumre af højere værdi, kan De
ligeledes blive bedt om at fremvise en bankreference.

Adresse

Selskabsnavn (til eventuel fakturering)

By

Region/Stat

Postnummer

Land

Mobiltelefon

Telefonnummer dag

Telefonnummer aften

Fax

Foretrukket nummer/numre til telefonbud (plus landekode)
Hvis jeg får hammerslaget
Henter jeg selv effekterne
		
Kontakt mig venligst med et eventuelt tilbud på
forsendelse (hvis det er muligt)

E-mail (med blokbogstaver)
Når De afgiver Deres e-mailadresse ovenfor, giver De Bonhams tilladelse til at sende oplysninger vedrørende auktionen, markedsføringsmateriale
og nyheder vedrørende Bonhams auktioner til denne e-mailadresse. Bonhams videregiver eller sælger ikke e-mailadresser.

Jeg registrerer mig som privat køber

Jeg registrerer mig som erhvervskøber

Såfremt De er momsregistreret i EU angiv venligst her:

/

-

-

Kryds venligst af, såfremt De tidligere har
registreret Dem hos os.

Bemærk venligst at alle telefonopkald optages.
Telefon eller
Ikketilstedeværende
(T/I)

Auktionsnummer

Max bud i DKK
(eksklusivt Købers
Pristillæg og Moms)

Kort beskrivelse

Inddækningsbud*

VED UNDERSKRIVELSEN AF DENNE FORMULAR BEKRÆFTER DE, AT DE HAR LÆST OG ACCEPTERET BONHAMS SALGSBETINGELSER, OG AT DE ER BUNDET AF DISSE. DE ACCEPTERER
LIGELEDES AT BETALE KØBERS PRISTILLÆG, MOMS OG ØVRIGE GEBYRER ANGIVET I MEDDELELSE TIL BYDERE. DETTE HAR BETYDNING FOR DERES JURIDISKE RETTIGHEDER.

Deres underskrift:

Dato:

* Inddækningsbud: Et maksimumbud (eksklusive Købers Pristillæg og Moms) som Bonhams alene kan afgive, såfremt Bonhams er ude af stand til at kontakte Dem pr. telefon eller såfremt
forbindelsen skulle blive afbrudt under budafgivelsen.
NB. Betaling vil alene blive accepteret fra en konto i samme navn som angivet på fakturaen og denne registreringsformular for auktionen.
Send venligst registreringsformular for auktionen og eventuel dokumentation pr. e-mail eller fax til:
Bonhams, Customer Services, 101 New Bond Street, London, W1S 1RS. Tlf. +44 (0) 20 7447 7447 Fax +44 (0) 20 7447 740, bids@bonhams.com
DKK/01/18
Bonhams 1793 Limited, Montpelier Street, London SW7 1HH. Registreret i England. Selskabsregistreringsnummer 4326560.

