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

1. ALLMÄNT

Villkor vid försäljning på
dryckesauktion

4.2 Leverantören har full och oinskränkt rätt att bestämma hur alkoholdrycken ska beskrivas
samt om alkoholdrycken ska avbildas i tryckt katalog och online. Alkoholdryck säljs i enlighet med Leverantörens beskrivning. Leverantören och Systembolaget förbehåller sig rätten
att när som helst ändra sådan beskrivning.

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
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spritdryck eller ölDessa
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eller flera
av följande
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- Drycken omsätts kontinuerligt på internationella dryckesauktioner.
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- Drycken ligger på en, för ursprunget och produkttypen, hög prisnivå och finns i en begränsad mängd på grund av exempelvis ålder eller limiterad upplaga.

4.3 Leverantören och Systembolaget tar inte ansvar för värdering eller uppgifter om äkthet,
ålder, ursprung m.m. om dessa visar sig vara felaktiga, såvida inte felaktiga uppgifter lämnats av grov oaktsamhet av Leverantören eller Systembolaget.
4.4 Alla fotografier och avbildningar är Leverantörens och Systembolagets egendom och
får, utan särskild ersättning, användas även för ändamål som ej har samband med försäljningen.
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2. PERSONUPPGIFTER

1.2 För försäljning av alkoholdryck på dryckesauktion krävs

2.1 Systembolaget behandlar dina personuppgifter i enlighet med ”Information om behandnedan, har fyllt 20 år samt medtar ett av Systembolaget
ling av personuppgifter vid försäljning på dryckesauktion”.
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Leverantören, samt de uppgifter som lämnas i samband Systembolagets kundundersökningar. Leverantören är

personuppgiftsansvarigt för de uppgifter som lämnas i samband med registrering och användning av användarkonto

3.6 Återkallelse av försäljningsuppdraget ska ske skriftligen av säljaren. Säljaren har inte i
7. BEVAKNING
och därmed följande tjänster (som nyhetsutskick m. m.) på Leverantörens
hemsida, för uppgifter som lämnas i
något fall rätt att utan medgivande från Leverantören återkalla försäljningsuppdraget senare
samband med Leverantörens kundundersökningar, samt för uppgifter som används för mer än enbart syftet att
än tio (10) arbetsdagar före första dagen för auktionens hållande.
7.1 Säljaren har rätt att begära att Leverantören, för säljarens räkning, bevakar att en inlämgenomföra av dryckesauktion. Systembolaget och Leverantören kommer att spara säljarens personuppgifter i två år
nad alkoholdryck inte säljs under ett visst pris. Bevakningspriset ska bekräftas på mottagefter att säljarens konto senast var aktivt och därefter att radera dem. Leverantören kommer dock att spara säljarens
3.7 Om säljaren återkallar försäljningsuppdraget ska säljaren ersätta Leverantören för kostningsbevis/kontrakt, via e-postmeddelande eller muntligen per telefon. Föremålet får noruppgifter i arkiveringssyfte i enlighet med vad som krävs enligt lag och annan författning. Om säljaren
nader för hantering och värdering av alkoholdrycken m.m. med ett belopp motsvarande
malt bevakas till maximalt 80 % av utropspriset. Leverantören kan i undantagsfall medge
tillhandahåller respektive personuppgiftsansvarig en skriftlig andra
och av
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rättbevakningspris
att återkallaskall
sittgodkännas
samtycke
till behandlingen samt
alkoholdrycken inom sex (6) kalenderdagar efter återkallelsen.
av leverantören och skall bekräftas i försäljningsavtalet
begära att få sina uppgifter rättade eller raderade. Om ni ansereller
atti behandlingen
av
era
personuppgifter
strider mot
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3.8 Alla transporter
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Datainspektionen, Drottninggatan 29, 111 51 Stockholm.
och på säljarens risk.
7.2 Om en alkoholdryck ej uppnår bevakningspriset går alkoholdrycken tillbaka till säljaren.
för Systembolaget är Anna Wassgren, c/o Systembolaget Aktiebolag, 103 84 Stockholm.
4. VÄRDERINGDataskyddsombud
OCH KATALOGISERING
8. REDOVISNING
Vänligen kontakta Leverantören för information om Leverantörens
kontaktperson avseende personuppgifter.
4.1 Efter ansökan på särskild blankett tillhandahållen av Systembolaget utför Systembolaget
en marknadsanpassad värdering av alkoholdrycken. Värderingen, och det senare därpå ba8.1 Efter auktionen erhåller säljaren en preliminär redogörelse för auktionsresultatet per
serade utropspriset, tjänar endast som vägledning. Det pris till vilket alkoholdrycken säljs
e-post. I de fall säljaren ej uppgett giltig e-postadress uppmanas säljaren att kontakta Levekan därför väsentligt skilja sig från utropspriset.
rantören för slutgiltigt besked. Information om klubbade priser lämnas via www.bukowskis.com.
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9. UTBETALNING

13. FORCE MAJEURE

9.1 Utbetalning till säljaren sker senast trettiofem (35) bankdagar efter auktionens slut under
förutsättning att full betalning erhållits från köparen samt under förutsättning att köparen
inte har reklamerat sitt köp eller nyttjat lagstadgad ångerrätt. Om köparens ångerfrist inte har
löpt ut vid tiden för ordinarie utbetalning senareläggs utbetalningen till säljaren till tre (3)
bankdagar efter ångerfristens utgång.

13.1 Leverantören är befriat från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt
detta avtal om underlåtenheten har sin grund i omständighet utanför dess kontroll och omständigheten förhindrar eller avsevärt försvårar fullgörandet i rätt tid därav. Som befriande
omständighet ska anses bl. a. krigshandling, valutarestriktioner, knapphet på transportmedel, eldsvåda, myndighets åtgärd, ändrad lagstiftning, arbetstagarkonflikt, allmän varuknapphet, inskränkningar i drivkraft, olyckshändelse eller därmed jämställda omständigheter.
Om Leverantörens fullgörande av viss förpliktelse försenas med mer än tre (3) månader
p.g.a. befriande omständighet enligt denna punkt har säljaren rätt att häva avtalet genom att
skriftligen meddela Leverantören om hävningen.

Dessa villkor gäller från 2017-01-01

9.2 Om köparen har nyttjat lagstadgad ångerrätt inom ångerfristen hävs försäljningen och
alkoholdrycken läggs
ut till ny försäljning med oförändrade försäljningsvillkor.
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9.3 Om köparen ej uppfyller alkohollagens bestämmelser, ej erlagt full betalning vid tid1.1 Systembolaget
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en spritdryck eller öl som uppfyller ett eller flera av följande kriterier:
- Drycken omsätts kontinuerligt på internationella dryckesauktioner.
9.4 Om säljaren har förfallen skuld hos Leverantören har Leverantören rätt att kvitta sådan
15. TVIST
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skuld före betalningDrycken
görs till säljaren.
- Drycken ligger på en, för ursprunget och produkttypen, hög15.1
prisnivå
och finns
i en
begränsad
mängd
på grund
avdomstol i Sverige med
Tvist angående
dessa
villkor
ska avgöras
enligt svensk
lag vid
10. OSÅLDA ALKOHOLDRYCKER
Stockholms tingsrätt som första instans.
exempelvis ålder eller limiterad upplaga.
10.1 Återropad alkoholdryck ska avhämtas av säljaren senast sex (6) kalenderdagar efter
1.2 För försäljning av alkoholdryck på dryckesauktion krävs att säljaren, eller eventuellt ombud enligt punkt 2.2
auktionens slut om säljaren ej önskar att den ska publiceras på nytt. Om avhämtning ej sker
nedan, har fyllt 20 år samt medtar ett av Systembolaget utfärdat värderingsbesked. Är dessa krav uppfyllda
inom föreskriven tid har Leverantören rätt att utan föregående meddelande till säljaren ånyo
åtar sig Leverantören att på nedan angivna villkor såsom kommissionär på auktion försälja av säljaren inlämnade
publicera alkoholdrycken för budgivning.

alkoholdrycker. Leverantören har rätt att försälja inlämnad alkoholdryck vid det auktionstillfälle som enligt
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10.4 Vid säljarensförstnämnda
underlåtenhet att
erlägga
för förfallen
hos Leverantören,
kontaktuppgifter.
eller att hämta osålda
alkoholdrycker enligt punkt 10.1, har Leverantören rätt att vidta följande åtgärder:

1.4 Såväl Systembolaget som Leverantören önskar utvärdera genomförda dryckesauktioner i syfte att kunna
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1.6 Systembolaget är personuppgiftsansvarigt för uppgifter som lämnas i syfte att försälja alkoholdrycker genom

Leverantören, samt de uppgifter som lämnas i samband Systembolagets kundundersökningar. Leverantören är
personuppgiftsansvarigt för de uppgifter som lämnas i samband med registrering och användning av användarkonto
och därmed följande tjänster (som nyhetsutskick m. m.) på Leverantörens hemsida, för uppgifter som lämnas i
11.1 Den försäljning som sker via Leverantören omfattas av ångerrätt enligt den svenska
samband med Leverantörens kundundersökningar, samt för uppgifter som används för mer än enbart syftet att
lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Om köparen utnyttjar sin
genomföra av dryckesauktion. Systembolaget och Leverantören kommer att spara säljarens personuppgifter i två år
ångerrätt förbehåller sig Leverantören rätten att utan föregående meddelande till säljaren
efter att säljarens konto senast var aktivt och därefter att radera dem. Leverantören kommer dock att spara säljarens
ånyo publicera alkoholdrycken för budgivning i enlighet med den bevakning och de villkor
uppgifter i arkiveringssyfte i enlighet med vad som krävs enligt lag och annan författning. Om säljaren
som följer av punkt 10 ovan, varpå Leverantören inte bär något ekonomiskt ansvar för förtillhandahåller respektive personuppgiftsansvarig en skriftlig och av säljaren undertecknad ansökan kan säljaren få
ändringar av alkoholdryckens slutpris gentemot säljaren vid en omförsäljning.
besked om vilka personuppgifter som behandlas. Säljaren har rätt att återkalla sitt samtycke till behandlingen samt
få sina uppgifter
rättade
eller raderade.
Om
ni anser att behandlingen av era personuppgifter strider mot
11.2 Om köparenbegära
utnyttjar att
sin ångerrätt
förbehåller sig
Leverantören
även rätten att
återkrätillämplig
har ni rätt att lämna in ett klagomål till behörig tillsynsmyndighet;
va eventuell utbetald
ersättningpersonuppgiftslagstiftning
från säljaren.
Datainspektionen, Drottninggatan 29, 111 51 Stockholm.
11. ÅNGERRÄTT

12. ANSVAR FÖR FEL

Dataskyddsombud för Systembolaget är Anna Wassgren, c/o Systembolaget Aktiebolag, 103 84 Stockholm.
kontaktperson avseende personuppgifter.

12.1 Om Leverantören
gentemot
köpareLeverantören
blir ansvarig för för
fel iinformation
sålda alkoholdrycker
och
Vänligen
kontakta
om Leverantörens
därvid ersättningsskyldig har Leverantören rätt att kräva motsvarande ersättning av säljaren.
Säljaren är införstådd med de allmänna villkor som Leverantören tillämpar gentemot köpare
vid auktioner avseende alkoholdrycker.
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