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KÖPARVILLKOR 
VÄNLIGEN NOTERA ATT 

 

 Genom att bli kund hos KBA accepterar man våra köparvillkor. 

 Köpare blir den som avgivit det högsta budet varvid bindande avtal uppkommer mellan kunden 

och KBA. 

 För köpare tillkommer en avgift om 20 % inklusive moms på det klubbade priset. 

 På våra Onlinekvalitetsauktioner tillkommer även en slagavgift om 50 kr inklusive moms per 

auktionspost. 

 Betalning skall vara KBA tillhanda senast åtta (8) arbetsdagar efter auktion. 

 Föremål skall avhämtas inom åtta (8) arbetsdagar efter sista auktionsdag. 

 Somliga konstverk och föremål är försedda med lagstadgad följerätt (Droit-de-suite). På dessa 

föremål tillkommer ytterligare 5 % på det klubbade beloppet. Dessa meddelas i katalogen på 

Internet samt genom en symbol i våra tryckta kataloger. 

 Ett föremåls utropspris är baserat på en vid försäljningstillfället marknadsanpassad värdering. 

Utropspriset tjänar endast som vägledning för kunden. Ett slutpris på auktion kan väsentligt skilja 

sig från utropspriset. 

 Samtliga föremål säljs i befintligt skick. Det åligger kunden att genom egen undersökning av 

föremålet innan auktionstillfället bedöma föremålets skick och beskaffenhet. 

 
VÄNLIGEN NOTERA 
Alla inköp skall vara betalda och avhämtade senast 8 kalenderdagar efter auktionstillfället. Betalning 

för transport och lageravgifter betalas till KBA vid avhämtning. Vi tillämpar normalt en 

förvaringsavgift om 50 kronor per objekt och dag och 100 kronor för möbler och skrymmande föremål. 

 

1. Allmänna villkor  

1.1 Dessa allmänna villkor gäller som standardvillkor mellan budgivare (”Budgivaren”) och KBA. De 

tillämpas vid KBA:s samtliga auktioner.  

1.2 Vid var tid gällande allmänna villkor publiceras på KBA:s hemsida.  

2. Registrering  

2.1 För att få delta i KBA:s auktioner ska Budgivaren vara registrerad hos KBA. Registrering sker 

antingen på KBA:s kontor eller på www.knutsonbloomauktioner.se.  

2.2 KBA har rätt att kräva att Budgivaren legitimerar sig i samband med registreringen. De uppgifter som 

Budgivaren lämnar vid registreringen ska vara korrekta och fullständiga. Ändras senare någon registrerad 

uppgift ska Budgivaren anmäla detta till KBA.  

2.3 KBA har rätt att kräva att Budgivaren för att få bjuda på en viss auktion, generellt eller på ett visst 

eller vissa föremål, deponerar ett av KBA bestämt belopp på ett av KBA anvisat sätt. Om Budgivaren 

vinner en budgivning och sedan inte fullföljer sitt köp accepterar Budgivaren att depositionen tillfaller 

KBA som normerat skadestånd utan rätt för Budgivaren till någon avräkning. Om KBA:s skada till följd 

av att Budgivaren inte fullföljer ett köp väsentligen överstiger depositionen har KBA rätt att kräva 

Budgivaren på mellanskillnaden. Om Budgivaren inte vinner den budgivning för vilken depositionen 

utgör säkerhet skall KBA snarast möjligt återställa depositionen till Budgivaren, under förutsättning att 

Budgivaren inte av någon annan anledning häftar i skuld till KBA.  

2.4 Registrering kan endast ske om Budgivaren godkänner dessa allmänna villkor.  

2.5 Budgivaren medger att KBA inför registrering och/eller senare tar kreditupplysning (motsv.) på 

Budgivaren.  
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2.6 KBA har rätt att vägra registrering och har även rätt att avregistrera Budgivaren med omedelbar 

verkan eller från viss senare tidpunkt utan att ange något skäl för detta. Även om avregistrering sker 

fortsätter de allmänna villkoren att gälla för redan avgivna bud och genomförda köp.  

3. Försäljning sker i kommission  

3.1 Samtliga föremål säljs i kommission. Undantagsvis kan dock KBA sälja föremål för egen räkning 

som KBA inom ramen för auktionsverksamheten kommit att bli ägare till, exempelvis efter återtagande 

från en kund.  

4. Försäljning i befintligt skick, Budgivarens undersökningsplikt  

4.1 Samtliga föremål är begagnade och säljs i befintligt skick.  

4.2 Eftersom föremålen säljs i befintligt skick har Budgivaren en långtgående egen undersökningsplikt.  

4.3 Mot bakgrund av undersökningsplikten bör Budgivaren innan auktionstillfället genom en egen 

noggrann undersökning av det aktuella föremålet bedöma föremålets beskaffenhet och skick. KBA kan 

inte lastas för om Budgivaren försummar sin undersökningsplikt och ansvarar inte för sådant som 

Budgivaren borde ha upptäckt om Budgivaren fullgjort sin undersökningsplikt.  

5. Beskrivningen av föremål  

5.1 Katalogbeskrivningarna görs med omsorg, men KBA ansvarar inte för felaktiga eller ofullständiga 

katalogbeskrivningar om inte den felaktiga eller ofullständiga uppgiften är väsentlig.  

5.2 Vid bedömningen av om en katalogbeskrivning är väsentligt felaktig eller väsentligt ofullständig ska 

bl.a. beaktas föremålets utropspris och ursprung, varvid kraven på katalogbeskrivningen är lägre för 

billigare och/eller icke svenska föremål.  

5.3 Bedömningen av om en katalogbeskrivning är väsentligt felaktig eller väsentligt ofullständig ska 

göras utifrån den kunskap som fanns i Sverige och den allmänna uppfattningen bland branschfolk i 

Sverige vid tidpunkten för den aktuella auktionen.  

5.4 Katalogbeskrivningarna är inte alltid uttömmande. Omfattningen varierar mellan olika föremål. 

Generellt gäller att beskrivningarna är mer omfattande när det gäller föremål som säljs på en Internationell 

Kvalitetsauktion och mindre omfattande när det gäller föremål som säljs på en Onlinekvalitetsauktion.  

5.5 I katalogbeskrivningarna eventuellt ingående uppgifter om t.ex. upphovsman, äkthet, ålder, teknik, 

proveniens och skick är bara avsedda som översiktlig information och underlag för Budgivarens egen 

undersökning och bedömning av det aktuella föremålet.  

5.6 Om en katalogbeskrivning föreligger på olika språk, gäller den svenska versionen vid eventuell 

oenighet.  

6. Ändring och komplettering av beskrivningen av föremål  

6.1 KBA har rätt att ändra och komplettera en katalogbeskrivning innan auktionstillfället. Eventuella 

ändringar och kompletteringar bekantgörs på KBA:s hemsida. Budgivaren är skyldig att ta del av sådan 

information. KBA har inget ansvar om budgivarna försummar detta.  

7. Konditionsrapporter  

7.1 KBA har rätt, men ingen skyldighet, att på begäran av Budgivaren lämna en särskild skriftlig 

konditionsrapport över ett föremåls allmänna kondition och eventuella skador, lagningar m.m. Uppgifter 

i en sådan konditionsrapport är på samma sätt som katalogbeskrivningen bara avsedd som ett underlag 

för Budgivaren vid dennes egen undersökning och bedömning av föremålet och befriar inte Budgivaren 

från dennes egen undersökningsplikt. KBA ansvarar för uppgifter i en konditionsrapport är därför 

begränsat på samma sätt som gäller för felaktiga eller ofullständiga kataloguppgifter.  

8. Ansvar för fel i sålda föremål  

8.1 Mot bakgrund av att samtliga föremål säljs i befintligt skick och Budgivarens undersökningsplikt, är 

KBA:s ansvar för fel i sålda föremål begränsat till väsentliga fel i katalogbeskrivningarna. Med de 

begränsningar som framgår av efterföljande punkter i detta avsnitt, ansvarar KBA härutöver för fel i sålda 

föremål som beror på uppsåt eller grov vårdslöshet.  

8.2 Detta innebär att KBA inte ansvarar för naturligt slitage, smärre skador och defekter som exempelvis 

uppfordring av dukar, ramars kondition, naturliga förändringar i material såsom bl.a. blekning av papper  
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och sprickbildning i trä, även om detta inte framgår av katalogbeskrivningen av ett föremål. Sådana 

defekter utgör därför inte grund för reklamation.  

8.3 Avbildningar i kataloger, på KBA:s hemsida eller i konditionsrapporter sker endast i 

identifieringssyfte och KBA ansvarar därför inte för skador eller brister inte framgår av sådana 

avbildningar.  

8.4 Ur, urverk och mekaniska och eldrivna föremål säljs som konstföremål och KBA ansvarar inte för att 

de fungerar som tidmätare eller på annat sätt tekniskt.  

8.5 KBA ansvarar aldrig för uppgifter om föremål som eventuellt lämnas muntligt.  

 

9. Reklamation, ansvarsbegränsning 

KBAs köparvillkor av den 18 augusti 2017  

9.1 Eventuella fel ska alltid reklameras till KBA omedelbart efter det att Budgivaren märkt eller bort 

märka felet och under alla förhållanden senast inom 14 kalenderdagar från auktionsdagen. Reklamation 

avseende upphovsman får dock göras i upp till två år från auktionsdagen.  

9.2 Alla reklamationer ska ske skriftligen.  

9.3 Om angivna reklamationsfrister inte iakttas har Budgivaren inte rätt att åberopa eventuella fel.  

9.4 KBA har rätt att på egen bekostnad avhjälpa sådana fel eller brister i sålda föremål som KBA ansvarar 

för, inkl. att låta laga skadade föremål. Om ett föremåls värde härefter är inte obetydligt lägre än det skulle 

ha varit om felet eller bristen inte förelegat, har Budgivaren härutöver rätt till skäligt prisavdrag.  

9.5 Vid väsentliga fel som KBA ansvarar för har Budgivaren rätt att häva köpet.  

9.6 Om KBA har rätt att åtgärda fel eller brist genom att laga aktuellt föremål och/eller att sätta ned priset, 

kan KBA (men inte Budgivaren, om det inte rör sig om ett väsentligt fel) i stället välja att häva köpet.  

9.7 KBA ansvar i förhållande till Budgivaren för fel är alltid begränsat till att som mest, mot återfående 

av föremålet, återbetala det klubbade priset jämte provision, mervärdeskatt och eventuell följerätt. Någon 

ytterligare ersättning har Budgivaren inte rätt till. KBA ansvarar således inte för indirekta skador som 

Budgivaren kan drabbas av.  

10. Utropspris och bevakningspris  

10.1 Ett föremåls utropspris är baserat på KBA:s försiktiga marknadsvärdering. Utropspriset tjänar endast 

till vägledning och det slutliga försäljningspriset kan avvika väsentligt från utropspriset både uppåt och 

nedåt.  

10.2 Alla utropspriser anges i svenska kronor (SEK).  

10.3 Till vägledning för Budgivaren anges på vissa auktioner även utropspriser i andra valutor än SEK 

efter en avrundad ungefärlig omräkningskurs vid tidpunkten för katalogens tryckning.  

10.4 De flesta föremål är åsatta ett bevakningspris. Detta bekantgörs inte före det att budgivningen blir 

offentlig, men överstiger aldrig lägsta utropspris (det lägre utropspriset om detta anges i ett intervall). 

Föremål säljs inte under bevakningspriset.  

11. Allmänt om budgivning  

11.1 Ett avgivet bud är bindande för Budgivaren.  

11.2 Ett avgivet bud kan inte återkallas. 

11.3 All budgivning sker i svenska kronor (SEK).  

11.4 Budgivaren är skyldig att legitimera sig i förhållande till KBA.  

11.5 KBA har rätt att kräva att Budgivaren ställer säkerhet eller lämnar referenser, som är godtagbara 

enligt KBA:s skönsmässiga bedömning. KBA har därtill rätt att bestämma en övre gräns avseende total 

inropssumma för Budgivaren.  

11.6 KBA har också rätt att utan att ange någon orsak vägra Budgivaren att delta i budgivningen och i 

förekommande fall att också att avvisa Budgivaren från KBA:s lokaler.  

11.7 Vid lika bud har det först inkomna företräde.  

11.8 Auktionskommissarien (utroparen) beslutar med vilket belopp som höjning av ett bud ska göras för 

att ett nytt bud ska anses föreligga. Detta sker med beaktande av den prisnivå på vilken budgivningen 

pågår.  
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11.9 Köpare blir den som avgett det högsta budet. Denne budgivare har ingått bindande avtal om köp av 

aktuellt föremål.  

11.10 Vid lika bud, vid oklar budgivning eller vid tvister vid budgivningen beslutar 

auktionskommissarien vilket bud som ska ges företräde till köp eller att budgivningen ska återupptas.  

11.11 Det är inte tillåtet för Budgivaren att själv eller genom någon annan manipulera budgivningen.  

11.12 KBA:s (auktionskommissariens) beslut enligt detta avsnitt 11 är utan appell och är aldrig 

ansvarsgrundande även om de skulle vålla Budgivaren skada.  

11.13 Bud kan lämnas på följande sätt vid de typer av auktioner som förekommer:  

Internationell kvalitetsauktion   

Egen budgivning i 

auktionsalen  

Ja   

Skriftligt Inropsuppdrag som 

lämnas vid besök hos KBA 

eller sänds in via e-post eller 

vanlig post  

Ja    

Internetbud innan 

slagauktionen börjar  

Ja   

Internetbud i realtid under 

pågående slagauktion  

Ja    

Telefonbud  Ja  

 


