
SÄÄNNÖT 

1. Huutokauppaan osallistuvien tulee rekisteröityä huutajaksi ja allekirjoittaa huutokauppasopimus. Lisäksi on 
maksettava viidensadan euron (500 €) panttiraha, jota vastaan saa yksilöidyn huutokauppaluettelon. Rekisteröidyttäessä
on osoitettava henkilöllisyystodistus. Panttiraha 500 € palautetaan täysimääräisenä tai hyvitetään tulevista huudoista. 
Ulkomaisilla huutajilla panttiraha on 2000€, joka palautetaan kun vientiin liittyvien dokumenttien kopiot on saatu.
2. Ennakkotarjouksia voi jättää Online-järjestelmään kun ostaja on maksanut 500 €panttirahan. Panttirahan maksamalla 
voi osallistua huutokauppaan myös reaaliaikaisesti Online huutokaupan välityksellä. Kaikkiin Internetin kautta jätettyihin 
tarjouksiin lisätään 3% (alv 0%) nettiprovisio sekä tuotteesta riippuen alv 24%. 
3. Huutokauppa etenee huutokauppaluettelon mukaisessa järjestyksessä. Huudot myydään korkeimman tarjouksen 
tehneelle asiakkaalle ja huutohintaan lisätään alv 24 %. Huutohintaan ei lisätä alv:tä, mikäli ko. huudon kohdalla 
huutokauppaluettelossa on maininta marginaalivero.
4. Huutokauppameklarin ilmoittaessa ns. valinta huudosta, (myydään useita samanlaisia kohteita) korkeimman 
tarjouksen tehneellä asiakkaalla on oikeus valita montako huutoa hän haluaa ostaa. Kokonaishinta määräytyy tällöin 
seuraavasti: KORKEIN TARJOUS x HUUTO MÄÄRÄ 
5. Kauppasumma tuhanteen euroon (1000 €) saakka on maksettava heti huutokaupan päättyessä, tämän summan 
jälkeen vähintään 30 % koko kauppasummasta. Jäljelle jäävä kauppasumma on maksettava kolmen (3) arkipäivän 
kuluessa. Huudot luovutetaan vasta kun ne ovat kokonaisuudessaan maksettu. Hyväksytyt maksuvälineet: Käteinen, 
pankin shekki, pankkikortti ja verkkopankki. 
6. Pohjahintoja huutokaupassa ei ole. Ns. sisäänhuutoa ei sallita. (Eli myyjä huutaa omaa konettaan)
7. Tuotteet myydään siinä kunnossa, kun ne kaupantekohetkellä ovat ja täysimääräinen vastuu niistä siirtyy välittömästi 
korkeimman tarjouksen tehneelle ostajalle.
8. Huutokaupanpitäjä ei vastaa huutokauppaluettelon painovirheistä tai huutokaupanpitäjälle annetusta väärästä 
informaatiosta.
9. Huutokaupanpitäjä ei vastaa tuotteiden työturvallisuus puutteista esim. CE merkintä, käyttöohjekirja ym.
10. Tuotteisiin voi tutustua huutokauppaa edeltävänä päivänä klo 9-20.00
11. Pienemmät tuotteet myydään ulkokenttäalueella ja suuremmat positiot ajetaan huutokauppa-arenan editse.
12. Huutoja ei saa siirtää huutokauppapaikalta ennen kuin ne on kokonaisuudessaan maksettu ja huutokauppapäivä on 
päättynyt. Huudot luovutetaan ainoastaan maksutositetta vastaan.
13. Huutojen pois siirtämisestä vastaa ostaja. Kaikki huudot tulee olla pois siirrettynä seitsemän vuorokauden (7 vrk) 
kuluessa huutokaupasta. Huutokaupanpitäjällä on oikeus periä vuokraa maa-alueesta ylimenevältä ajalta ja mikäli 
huudot eivät ole pois siirrettynä 30 päivän aikana, omistusoikeus siirtyy takaisin huutokaupanpitäjälle.

GENERAL AUCTION TERMS AND CONDITIONS  

1. A participant in the auction must register as a bidder and sign an auction agreement. Furthermore, the finnish bidder 
must also pay a deposit of five hundred euros (€ 500), upon which the bidder will receive an individual auction 
catalogue. When registering, proof of identification must be displayed. Deposit will be refunded in full or credited towards 
a future successful bid. Foreing bidders must pay a deposit of two thousand (2000€), which will be refunded when we get
copies of transportation and customs documents.
2. Advance bids may be submitted through the Online-system, as soon as the buyer has paid their deposit. Upon paying 
the deposit, the bidder may also participate in the auction in real-time via the Online-auction service. All bids made 
through the Internet will be subject to an additional 3% (VAT 0%) commission, as well as, depending on the product, VAT 
at 24%. 
3. The auction will proceed in the order as listed in the auction catalogue. Bids will be won by the highest bidder, along 
with an additional VAT of 24%. Bids will not be subject to an additional VAT, if the item in question is listed as marginal 
tax in the auction catalogue.
4. When the auctioneer announces a so-called ”selection auction”, (several similar products are sold), the highest bidder 
has the right to choose how many bids they would like to buy. The total price is then determined as follows:  HIGHEST 
BID  x  NUMBER OF BIDS
5. Purchases of up to one thousand euros (€ 1,000) must be paid for at the end of the auction. For bids in excess of this, 
a down payment of, at least, 30% of the total purchase price will be payable, with the remaining purchase price to be 
paid within three (3) business days. Auctioned items will only be released once they have been paid for in full. Accepted 
means of payment: cash,debit card and online-banking.
6. The auction does not have any minimum bids. So-called “shilling” is not allowed. (That is, a seller bids on their own 
product)
7. The products are sold in the condition that are at the time of the bidding closing, and the full responsibility for the items
immediately transfers to the highest bidder.
8. The auctioneer is not responsible for any typographical errors in the auction catalogue or in the event that the 
auctioneer has been given incorrect information.
9. The auctioneer is not responsible for absences concerning an item’s occupational safety e.g. CE markings, owner's 
manual, etc.
10. Products can be inspected on the day before the auction 9am-8pm
11. Smaller items are sold on an outdoor field area and larger items are driven in front of the auction-arena.
12. Auctioned items may not be moved from the auction location before they have been paid for in full and the auction 
day is over. Auctioned items are only released upon a proof of payment.
13.The buyer is responsible for moving the auctioned item away. All auctioned items must be removed within seven days
(7 days) from the auction. The auctioneer has the right to charge land rent for any excess time required and, in so far as 
the auctioned item is not removed within 30 days, the ownership rights will be transferred to the auctioneer.


