
SÄÄNNÖT
Huutokaupassamme käytössä olevat huutokauppaehdot.

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 iCollector-palveluun, kun ostaja on maksanut 500 € 
panttirahan. Kaikkiin Internetin kautta jätettyihin voittaviin ennakkotarjouksiin 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 ja tältä ylittävältä osalta 30%. 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 työturvallisuuspuutteista 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 ovat 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. 


