Villkor vid köp på dryckesauktion
Dessa villkor gäller från 2018-05-25

1. ALLMÄNT

Villkor vid försäljning på
dryckesauktion
6. UTROPSPRIS

1.1 Systembolaget AB, org. nr. 556059-9473, Kungsträdgårdsgatan 14, 103 84 Stockholm
(”Systembolaget”) har gett Bukowski Auktioner AB, org. nr. 556434-1369, Box 1754, 111
87 Stockholm, (”Leverantören”) uppdrag att anordna auktioner avseende alkoholdrycker
som utgör värdefulla samlarobjekt i enlighet med alkohollagen (2010:1622) och Systembolagets avtal med staten. Definitionen av ett värdefullt samlarobjekt är ett vin, starkvin, en
villkorettgäller
från
2017-01-01
spritdryck eller ölDessa
som uppfyller
eller flera
av följande
kriterier:
- Drycken omsätts kontinuerligt på internationella dryckesauktioner.
- Drycken har bred
efterfrågan på den svenska auktionsmarknaden.
1. dokumenterad
ALLMÄNT
- Drycken ligger på en för ursprunget och produkttypen hög prisnivå och finns i en begränsad mängd på grund av exempelvis ålder eller limiterad upplaga.

6.1 En alkoholdrycks utropspris är baserat på en marknadsanpassad värdering av alkoholdrycken som är utförd av Systembolaget. Utropspriset tjänar endast som vägledning och det
pris till vilket alkoholdrycken säljs kan väsentligt skilja sig från utropspriset.
7. AVGIFTER VID KÖP
7.1 Vid köp tillkommer för varje auktionspost en inropsavgift om 20 % inkl. moms på det
klubbade beloppet samt en slagavgift om 50 kronor inkl. moms.

1.1 Systembolaget AB, org. nr. 556059-9473, Kungsträdgårdsgatan
14, 103 84 Stockholm (”Systembolaget”) har
8. RESULTAT
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2. PERSONUPPGIFTER
8.1 Det
ankommer på köparen
att kontrollera
om inropsuppdrag lett till köp.
anordna auktioner avseende alkoholdrycker som utgör värdefulla
samlarobjekt
i enlighet
med alkohollagen
2.1 Systembolaget
behandlar dinaoch
personuppgifter
i enlighetavtal
med ”Information
omDefinitionen
behand(2010:1622)
Systembolagets
med staten.
av ett värdefullt samlarobjekt är ett vin, starkvin,
ling av personuppgifter vid köp på dryckesauktion”.
Köpare erhåller efter auktionen en bekräftelse på köpet, antingen via e-post eller via brev.
en spritdryck eller öl som uppfyller ett eller flera av följande 8.2
kriterier:
- Drycken omsätts kontinuerligt på internationella dryckesauktioner.
3. BUDGIVNING
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Köparen ska ange fakturanummer vid betalning. Betalning kan även göras med kort (ej kontanter) vid utlämningen.
exempelvis ålder eller limiterad upplaga.
3.2 Köpare blir den som vid auktionens avslutande lämnat det högsta budet. Om två budgivare har lämnat lika bud är det först lämnade budet vinnande.

Betalning kan ske med VISA och Mastercard. Betalning ska ske inom sju (7) dagar efter
auktionstillfället.

1.2 För försäljning av alkoholdryck på dryckesauktion krävs att säljaren, eller eventuellt ombud enligt punkt 2.2
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10.3 För alkoholdryck som ej avhämtats inom sju (7) kalenderdagar efter auktionstillfället
personuppgiftsansvarigt för de uppgifter som lämnas i samband
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(ii) Översända alkoholdrycken för lagring hos valfritt speditionsföretag. Samtliga transportgenomföra av dryckesauktion. Systembolaget och Leverantören kommer att spara säljarens personuppgifter i två år
och lagerkostnader debiteras köparen.
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4.8 Uppdragsgivaren ansvarar för köp som registrerats utifrån ett otydligt eller felaktigt
(iii) Tillsända Köparen en påminnelse med uppmaning att hämta alkoholdrycken vid risk av
uppgifter i arkiveringssyfte i enlighet med vad som krävs enligt lag och annan författning. Om säljaren
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let besökare på sidan. Leverantören kan använda olika analysverktyg i syfte att utvärdera
särskilt intresse att alkoholdrycken hämtas ut snarast inom den utsatta tiden. Om köparen
och analysera besöksstatistik. Kunden kan själv välja om kunden vill acceptera att ta emot
betalar men inte hämtar alkoholdrycken inom sju (7) kalenderdagar kommer Leverantören
cookies eller inte. Om kunden väljer att avaktivera cookiesfunktionen så kan kvaliteten och
tillsända köparen en påminnelse med uppmaning att hämta alkoholdrycken vid risk av att
tillgängligheten till delar av webbsidan komma att försämras.
köpet annars hävs tidigast fjorton (14) kalenderdagar efter auktionens avslutande. Leveran-
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tören förbehåller sig därmed rätt att häva köpeavtalet vid köparens försummelse att avhämta
alkoholdrycken. Vid hävning har köparen rätt att återfå vad han har erlagt till Leverantören,
med avdrag för ovanstående förvaringsavgift och/eller kostnad för transport och förvaring
hos tredje part.
10.5 Om köparen inte hämtar alkoholdrycken inom tre (3) månader efter uppmaning, förbehåller sig Leverantören även rätten att sälja alkoholdrycken i enlighet med reglerna i lagen
Dessa villkor
gäller
frånsom
2017-01-01
(1985:982) om näringsidkares
rätt att
sälja saker
inte har avhämtats. Försäljningsersättningen ska i första hand gå till täckande av kostnaderna för försäljningen och speditionsfirmans fordringar och
därefter till täckande av Leverantören förfallna fordringar på köparen.
1. ALLMÄNT
Leverantören har full och inskränkt rätt att bestämma utropspris samt om alkoholdrycken
ska åsättas ett bevakningspris eller inte. Eventuellt överskott ska betalas ut till köparen.

13.2 Köp ska ångras inom ångerfristen, som är en tidsperiod som löper under 14 dagar från
och med den dag köparen får den köpta alkoholdrycken i sin besittning. Meddelande om
ångrat köp ska lämnas till Leverantören skriftligen via e-post eller brev inom ångerfristen.
Meddelande om ångrat köp ska innehålla alkoholdryckens föremålsnummer samt köparens
kundnamn, och lämnas till Leverantören via e-post till return@bukowskis.com. Köparen
ska använda samma e-postadress som finns registrerad på kundnumret. Köparen kan även
använda sig av Leverantörens ångerblankett. Alternativt kan meddelande om ångrat köp
lämnas genom att använda det standardformulär som tillhandahålls på Konsumentverkets
hemsida.

13.3 Efter att köp har ångrats åligger det köparen att inom 14 dagar på egen bekostnad återlämna eller återsända alkoholdrycken till Leverantören. Köparen står risken för att alkohol1.1 Systembolaget AB, org. nr. 556059-9473, Kungsträdgårdsgatan
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14.2 Leverantörens ansvar vid dröjsmål är begränsat till vad som anges i dessa villkor.
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av köparen, dvs. storleken på det vinnande budet jämte provision och mervärdeskatt samt
villkoren företräde.
personuppgiftsansvarigt för de uppgifter som lämnas i samband
med registrering och användning av användarkonto
eventuellt andra avgifter som betalats av köparen i anledning av köpet. Köparen har inte rätt
och därmed följande tjänster (som nyhetsutskick m. m.) på Leverantörens hemsida, för uppgifter som lämnas i
till någon ytterligare ersättning. Leverantören ansvarar aldrig för direkta eller indirekta
17. TVIST
samband med Leverantörens kundundersökningar, samt för uppgifter
som används för mer än enbart syftet att
skador som köparen kan drabbas av. Köparen är skyldig att vidta skäliga och normala åtgärgenomföra av dryckesauktion. Systembolaget och Leverantören kommer att spara säljarens personuppgifter i två år
der för att förebygga, förhindra eller begränsa förlust eller skada.
17.1 Tvist angående dessa villkor ska avgöras enligt svensk lag vid domstol i Sverige med
efter att säljarens konto senast var aktivt och därefter att radera dem. Leverantören kommer dock att spara säljarens
Stockholms tingsrätt som första instans.
uppgifter i arkiveringssyfte i enlighet med vad som krävs enligt lag och annan författning. Om säljaren
12.3 Vid icke godkända reklamationer förvarar Leverantören den returnerade alkoholdrycktillhandahåller respektive personuppgiftsansvarig en skriftlig och av säljaren undertecknad ansökan kan säljaren få
en för avhämtning av köparen. Om alkoholdrycken inte avhämtats inom sju (7) kalenderdabesked om vilka personuppgifter som behandlas. Säljaren har rätt att återkalla sitt samtycke till behandlingen samt
gar debiteras köparen förvaringsavgift och/eller kostnaden för transport och förvaring hos
begära att få sina uppgifter rättade eller raderade. Om ni anser att behandlingen av era personuppgifter strider mot
tredje part i enlighet med villkoren i punkt 10 ovan.
tillämplig personuppgiftslagstiftning har ni rätt att lämna in ett klagomål till behörig tillsynsmyndighet;
Datainspektionen, Drottninggatan 29, 111 51 Stockholm.
13. ÅNGERRÄTT

föri Systembolaget
är Annaom
Wassgren,
13.1 Köpare somDataskyddsombud
är konsument har ångerrätt
enlighet med Lag (2005:59)
distansavtal c/o Systembolaget Aktiebolag, 103 84 Stockholm.
och avtal utanför Vänligen
affärslokaler.kontakta
Undantag från
ångerrätten som
i nämnda lag
tillämpas
Leverantören
föranges
information
om
Leverantörens kontaktperson avseende personuppgifter.
fullt ut vid köp.
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