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VÄNLIGEN NOTERA

Alla inköp ska vara betalda och avhämtade senast 10 kalenderdagar efter auktionstillfället 
(gäller samtliga auktionsformer). På Kvalitetsauktioner överförs därefter samtliga obetalda 
och oavhämtade föremål till ArtMoves terminal i Frihamnen i Stockholm. Betalning 
för transport och lageravgifter betalas till ArtMove vid avhämtning. På Internationella 
kvalitetsauktioner kan obetalda och oavhämtade föremål överföras till ArtMoves lokaler 
om Uppsala Auktionskammares lager ej har tillräckligt lagringsutrymme. Vi tillämpar 
normalt en förvaringsavgift om 50 kronor per objekt och dag och 100 kronor för möbler 
och skrymmande föremål.
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1. Allmänna villkor
1.1 Dessa allmänna villkor gäller som standardvillkor 
mellan budgivare (”Budgivaren”) och AB Uppsala Nya 
Auktionskammare (”UAK”). De tillämpas vid UAK:s samtliga 
auktioner. 
1.2 Vid var tid gällande allmänna villkor publiceras på 
UAK:s hemsida www.uppsalaauktion.se och i UAK:s tryckta 
auktionskataloger. 

2. Registrering
2.1 För att få delta i UAK:s auktioner ska Budgivaren vara 
registrerad hos UAK. Registrering sker antingen på något av 
UAK:s kontor eller på www.uppsalaauktion.se.
2.2 Budgivaren skall uppvisa legitimation 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 UAK skriftligen. 
2.3 UAK 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 UAK bestämt belopp på ett av 
UAK anvisat sätt. Om Budgivaren vinner en budgivning 
och sedan inte fullföljer sitt köp accepterar Budgivaren att 
depositionen tillfaller UAK som normerat skadestånd utan 
rätt för Budgivaren till någon avräkning. Om UAK:s skada 
till följd av att Budgivaren inte fullföljer ett köp väsentligen 
överstiger depositionen har UAK rätt att kräva Budgivaren på 
mellanskillnaden. Om Budgivaren inte vinner den budgivning 
för vilken depositionen utgör säkerhet ska UAK snarast möjligt 
återställa depositionen till Budgivaren, under förutsättning 
att Budgivaren inte av någon annan anledning häftar i skuld 
till UAK.
2.4 Registrering kan endast ske om Budgivaren godkänner 
dessa allmänna villkor.
2.5 Budgivaren medger att UAK inför registrering och/eller 
senare tar kreditupplysning (motsv.) på Budgivaren.
2.6 UAK 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 UAK sälja föremål för egen räkning som UAK 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. UAK 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 
UAK 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 
Kvalitetsauktion. 
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 misstämmelse.

6. Ändring och komplettering av beskrivningen av föremål
6.1 UAK har rätt att ändra och komplettera en 
katalogbeskrivning innan auktionstillfället. Eventuella 
ändringar och kompletteringar bekantgörs på UAK:s hemsida. 
Budgivaren är skyldig att ta del av sådan information. UAK har 
inget ansvar om budgivarna försummar detta.

7. Konditionsrapporter
7.1 UAK 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. UAK:s ansvar 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 UAK: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 UAK 
härutöver för fel i sålda föremål som beror på uppsåt eller 
grov vårdslöshet hos UAK.
8.2 Detta innebär att UAK 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 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 UAK:s hemsida eller i 
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konditionsrapporter sker endast i identifieringssyfte och UAK 
ansvarar därför inte för skador eller brister som inte framgår 
av sådana avbildningar.
8.4 Ur, urverk och mekaniska och eldrivna föremål säljs som 
konstföremål och UAK ansvarar inte för att de fungerar som 
tidmätare eller på annat tekniskt sätt.
8.5 UAK ansvarar aldrig för uppgifter om föremål som 
eventuellt lämnas muntligt.
8.6 UAK:s ansvar för fel gäller enbart i förhållande till 
Inlämnaren och köparen av det aktuella föremålet. UAK har 
inte i något fall något ansvar i förhållande till någon annan.

9. Reklamation, ansvarsbegränsning
9.1 Eventuella fel ska alltid reklameras till UAK omedelbart 
efter det att köparen 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 köparen 
inte rätt att åberopa eventuella fel.
9.4 UAK har rätt att på egen bekostnad avhjälpa sådana fel 
eller brister i sålda föremål som UAK ansvarar för, inkl. att låta 
laga skadade föremål. Om ett föremåls värde härefter inte är 
obetydligt lägre än det skulle ha varit om felet eller bristen inte 
förelegat, har köparen härutöver rätt till skäligt prisavdrag.
9.5 Vid väsentliga fel som UAK ansvarar för har köparen rätt 

att häva köpet.
9.6 Om UAK har rätt att åtgärda fel eller brist genom att laga 
aktuellt föremål och/eller att sätta ned priset, kan UAK (men 
inte köparen, om det inte rör sig om ett väsentligt fel) i stället 
välja att häva köpet.
9.7 UAK:s ansvar i förhållande till köparen 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 
köparen inte rätt till. UAK ansvarar således inte för indirekta 
skador som köparen kan drabbas av. 

10. Utropspris och bevakningspris
10.1 Ett föremåls utropspris är baserat på UAK: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 eller publicering. 
10.4 De föremål som auktioneras ut åsätts 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.

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

 Internationell kvalitetsauktion Kvalitetsauktion
Egen budgivning i auktionsalen Ja Ja
Skriftligt Inropsuppdrag som lämnas vid besök hos UAK eller 
sänds in via fax, e-post eller vanlig post

Ja Nej

Internetbud innan slagauktionen börjar Ja Ja*
Internetbud i realtid under pågående slagauktion Ja Ja
Telefonbud Ja Ja

*/ OBS: Internetbud innan slagauktionen börjar kan inte återkallas på Kvalitetsauktioner 

11.14 Utöver de allmänna villkor för budgivning som framgår av detta avsnitt 11 gäller de särskilda villkoren för de olika 
formerna av budgivning vilka framgår av avsnitten 12–16.

11. Allmänt om budgivning
11.1 Ett avgivet bud är bindande för Budgivaren.
11.2 Ett avgivet bud kan inte återkallas, om detta inte för 
vissa fall uttryckligen framgår av dessa allmänna villkor,  
se punkterna 13.5 och 14.7–8.
11.3 All budgivning sker i svenska kronor (SEK). 
11.4 Budgivaren är skyldig att legitimera sig i förhållande till 
UAK.
11.5 UAK har rätt att kräva att Budgivaren ställer säkerhet 
eller lämnar referenser, som är godtagbara enligt UAK:s 
skönsmässiga bedömning. UAK har därtill rätt att bestämma 
en övre gräns avseende total inropssumma för Budgivaren.
11.6 UAK 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 UAK: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. 
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 UAK:s (auktionskommissariens) beslut enligt detta 
avsnitt 11 är utan appell och är aldrig ansvarsgrundande även 
om det skulle vara felaktigt och vålla Budgivaren skada.
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12. Särskilt om egen budgivning i auktionssalen
12.1 Egen budgivning i auktionssalen kan ske både vid 
Internationella kvalitetsauktioner och Kvalitetsauktioner.
12.2 Budgivare som önskar delta själv i budgivningen i 
auktionssalen ska innan auktionen påbörjas ansöka om s.k. 
auktionsspade med inropsnummer.
12.3 Bud avges genom att Budgivaren tydligt håller upp sin 
auktionsspade, med annat tydligt tecken eller med tydlig 
röst. Vinnande budgivare ska alltid efter klubbslaget visa upp 
sin auktionsspade för korrekt registrering av köpet.
12.4 Bud som avges i auktionssalen är bindande och 
oåterkalleligt tills ett eventuellt högre bud har avgetts.

13. Särskilt om budgivning genom skriftligt inropsuppdrag 
13.1 Skriftliga inropsuppdrag tas emot till Internationella 
kvalitetsauktioner men inte till Kvalitetsauktioner.
13.2 Skriftliga inropsuppdrag kan lämnas till UAK eller sändas 
in via fax, e-post eller vanlig post.
13.3 Skriftliga inköpsuppdrag ska vara UAK tillhanda senast 
två timmar innan den auktion startar på vilken det aktuella 
föremålet ska ropas ut. 
13.4 UAK bjuder så förmånligt som möjligt för den som lämnat 
ett skriftligt inköpsuppdrag upp till angivet maxbud. 
13.5 Ett skriftligt inköpsuppdrag kan återkallas senast tre 
timmar innan den auktion startar på vilken det aktuella 
föremålet ska ropas ut. Eventuell återkallelse ska ske 
skriftligen.
13.6 Budgivaren ansvar för köp som kommer till stånd till följd 
av att ett skriftligt inköpsuppdrag är otydligt eller är felaktigt 
p.g.a. misskrivning eller av annat skäl. Vid misstämmelse 
mellan olika uppgifter i ett skriftligt inropsuppdrag, har 
angivet auktionsnummer företräde framför andra uppgifter 
och UAK har rätt att utgå från att auktionsnumret är korrekt 
angivet utan att kontrollera detta med Budgivaren. 
13.7 Insändandet av och eventuell återkallelse av skriftliga 
inköpsuppdrag sker på Budgivarens risk och UAK ansvarar 
inte för förseningar i teleöverföring, postdistribution eller 
andra tekniska störningar. UAK ansvar inte heller för skada 
som kan uppkomma om UAK försummar att utföra ett 
skriftligt inköpsuppdrag. Den som säkert vill delta i en auktion 
bör därför personligen bjuda i auktionssalen. 

14. Särskilt om internetbud innan slagauktionen börjar
14.1 Inropsuppdrag via internet innan slagauktionen börjar 
tas emot både vid Internationella kvalitetsauktioner och 
Kvalitetsauktioner. Observera dock att något olika regler 
gäller för sådana bud vid de olika auktionsformera, på sätt 
framgår av det följande. Bl.a. gäller att internetbud inte kan 
återkallas vid Kvalitetsauktioner.
14.2 Inropsuppdrag via internet förutsätter att Budgivaren 
har ett internetkundskonto registrerat hos UAK. Ansökan om 
internetkundskonto ska göras i god tid före aktuell auktion. 
14.3 Inropsuppdrag via internet ska vara UAK tillhanda 
senast två timmar innan den slagauktion startar på vilken det 
aktuella föremålet ska ropas ut. 
14.4 UAK bekräftar med e-post mottagandet av ett 
inropsuppdrag som har lämnats via internet. 
14.5 UAK bjuder så förmånligt som möjligt för den som lämnat 
ett inropsuppdrag via internet upp till angivet maxbud. 

14.6 På en Kvalitetsauktion (men inte på en Internationell 
kvalitetsauktion) redovisas budgivningen öppet på UAK:s 
hemsida före det att auktionen övergår till en traditionell 
slagauktion i auktionssalen, dock utan att Budgivarens 
identitet och lämnat maxbud framgår. Den som har det 
högsta internetbudet då en Kvalitetsauktion övergår till 
traditionell slagauktion erhåller föremålet om inga högre bud 
lämnas i salen, genom internet i realtid eller via telefon. Under 
slagauktionen bevakas internetbud vid Kvalitetsauktioner på 
samma sätt som vid Internationella kvalitetsauktioner upp till 
angivet maxbud.
14.7 Ett inropsuppdrag via internet som avser en Internationell 
kvalitetsauktion kan återkallas senast tre timmar innan den 
auktion startar på vilken det aktuella föremålet ska ropas ut. 
Eventuell återkallelse ska ske via internet.
14.8 Eftersom Kvalitetsauktionerna genomförs som öppna 
auktioner där inkomna bud redovisas fortlöpande är de bud 
som lämnats bindande och det är därför inte möjligt att 
återkalla ett internetbud på en Kvalitetsauktion.
14.9 Budgivaren ansvar för köp som kommer till stånd till följd 
av att ett inropsuppdrag via internet är otydligt eller felaktigt 
p.g.a. misskrivning eller av annat skäl.
14.10 Insändandet av inropsuppdrag via internet och eventuell 
återkallelse av sådana uppdrag (i de fall där återkallelse enligt 
ovan är möjlig) sker på Budgivarens risk och UAK ansvarar 
inte för avbrott, förseningar eller störningar i teleöverföring 
eller andra tekniska störningar. UAK ansvar inte heller för 
skada som kan uppkomma om UAK försummar att utföra 
ett inropsuppdrag via internet. Den som säkert vill delta i en 
auktion bör därför personligen bjuda i auktionssalen.

15. Särskilt om internetbud i realtid under pågående 
slagauktion
15.1 Internetbud i realtid under pågående slagauktion kan 
lämnas både vid Internationella kvalitetsauktioner och vid 
Kvalitetsauktioner.
15.2 Bud via internet i realtid innebär att Budgivaren deltar i 
realtid i auktionen genom internet. 
15.3 Budgivning via internet i realtid förutsätter att Budgivaren 
har ett internetkundskonto registrerat hos UAK. Ansökan om 
internetkundskonto ska göras i god tid före aktuell auktion. 
15.4 Bud via internet i realtid är bindande och oåterkalleligt 
tills ett eventuellt högre bud har avgetts.
15.5 Budgivaren ansvar för köp som kommer till stånd p.g.a. 
bud som har samband med Budgivarens inloggning i realtid, 
även om ett sådant bud exempelvis har avgetts av misstag. 
15.6 Budgivning via internet i realtid sker på Budgivarens risk 
och UAK ansvarar inte för avbrott, förseningar eller störningar 
i teleöverföring eller andra tekniska störningar. Den som 
säkert vill delta i en auktion bör därför personligen bjuda i 
auktionssalen.

16. Särskilt om telefonbud 
16.1 Telefonbud kan lämnas både vid Internationella 
kvalitetsauktioner och vid Kvalitetsauktioner.
16.2 Budgivning genom telefon innebär att Budgivaren deltar 
i auktionen i realtid per telefon. 
16.3 Budgivning genom telefon förutsätter att Budgivaren 
anmäler sin önskan om att delta på detta sätt senast kl. 18.00 
(svensk tid) dagen före aktuell auktionsdag samt därutöver 
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att UAK har kapacitet för att ta emot telefonbud i form av ledig 
telefonlinje. 
16.4 Budgivare som anmäler sig att delta genom telefonbud 
ska vid anmälan tydligt ange de föremål som kunden önskar 
bjuda på per telefon och vilket telefonnummer kunden önskar 
bli uppringd på under auktionen. Anmälan till telefonbud 
bekräftas skriftligen av UAK genom e-post.
16.5 Den som anmäler sig till telefonbud förbinder sig att 
bjuda minst utropspriset (det lägre utropspriset om detta 
anges i ett intervall) för de föremål som Budgivaren angett i 
sin anmälan.
16.6 Bud som avges per telefon är bindande och oåterkalleligt 
tills ett eventuellt högre bud har avgetts.
16.7 Budgivaren är ansvarig för köp som kommer till stånd till 
följd av ett otydligt eller felaktigt telefonbud.
16.8 Telefonbudgivning sker på Budgivarens risk och UAK 
ansvarar inte för avbrott, fördröjningar eller andra störningar 
i teletrafiken eller andra tekniska störningar som omöjliggör 
eller försvårar budgivningen. UAK ansvarar inte heller för 
skada som kan uppkomma om UAK underlåter att ringa upp 
den som anmält sig för att delta genom telefonbud. Den som 
säkert vill delta i en auktion bör därför personligen bjuda i 
auktionssalen.
16.9 UAK har rätt att i dokumentationssyfte spela in 
telefonsamtal i samband med budgivning genom telefon.

17. Transportköp
17.1 Transportköp eller annan anvisning i efterhand till annan 
än den som ropat in föremålet medges inte.

18. Avgifter vid köp
18.1 Vid köp på en Internationell Kvalitetsauktion tillkommer 
en inropsavgift på 22,5 procent inkl. moms (18,0 procent exkl. 
moms) på klubbat belopp. 
18.2 Vid köp på en Kvalitetsauktion tillkommer en inropsavgift 
på 22,5 procent inkl. moms (18,0 procent exkl. moms) på 
klubbat belopp. På Kvalitetsauktioner tillkommer härutöver 
en slagavgift på 50 SEK inkl. moms (40 SEK exkl. moms) för 
varje inropat föremål.
18.3 Moms utgår på inropsavgifter och slagavgifter men inte 
på det klubbade priset.
18.4 På föremål som inlämnats från länder utanför EU 
tillkommer härutöver införselmoms med f.n. 12 procent. 
Föremål som berörs av detta markeras på UAK:s hemsida.
18.5 För upphovsrättsligt skyddade föremål (vanligen bl.a. 
glas, grafik, keramik, måleri, möbler, silver och textilier, dock 
inte föremål som framställts i fler än ett begränsat antal 
exemplar) tillkommer enligt närmare regler i 26 n – 26 p §§ 
lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga 
verk ersättning vid vidareförsäljning (s.k. droit de suite eller 
följerätt). Ersättningen utgår med högst fem procent och tas 
ut för föremål som säljs under upphovsmannens livstid eller 
70 år därefter. Ersättning tas inte ut för försäljningar där det 
klubbade priset understiger fem procent av prisbasbeloppet 
(f.n. 2 325 SEK). Verk belagda med följerätt markeras i 
auktionskatalogerna med ”D”.
18.6 Inropsavgift och i förekommande fall slagavgift och/eller 
avgift för följerätt samt föreskriven moms betalas av köparen. 

19. Auktionsresultat

19.1 Budgivaren är skyldig att själv kontrollera om lämnat 
bud lett till köp. 
19.2 Köparen erhåller efter auktionen en skriftlig bekräftelse 
via e-post eller vanlig post på de köp som kommit till stånd. 
19.3 Slutprislista publiceras på UAK:s hemsida.

20. Betalning
20.1 All betalning ska ske i svenska kronor (SEK). Köparen står 
för eventuella växlingsavgifter och kursrisker.
20.2 Full betalning av inropade föremål ska vara UAK tillhanda 
senast tio kalenderdagar efter sista auktionsdagen i den 
auktionsomgång då föremålet såldes. 
20.3 Betalning ska erläggas antingen genom insättning på 
UAK:s bankgirokonto, plusgirokonto eller bankkonto eller 
genom svenskt bankkort eller vissa kreditkort. Vid betalning 
med kort tillkommer i förekommande fall kortföretagets 
inlösenavgifter (upp till 2,5 procent på det totala beloppet). 
UAK tar inte emot kontant betalning.

21. Utebliven betalning
21.1 Om full betalning inte erläggs i rätt tid, får UAK debitera 
dröjsmålsränta med 24 procent per år på utestående 
belopp. UAK har också rätt att ta ut påminnelseavgift enligt 
förordningen (1981:1057) om ersättning för inkassokostnader 
m.m. Härutöver har UAK rätt till ersättning för skäliga inkasso- 
och andra rättsliga kostnader för att hävda och bevaka 
fordringen och driva in denna.
21.2 Vid utebliven betalning får UAK också, antingen 
omedelbart eller senare, häva köpet och kräva ersättning 
för skada (inkl. ersättning för skäliga rättsliga kostnader) 
eller, utan särskild underrättelse till köparen, i egen eller 
annans regi sälja, på auktion eller på annat sätt, det aktuella 
föremålet för köparens räkning. UAK får i sådant fall på egen 
hand bestämma de utrops- och bevakningspriser som ska 
tillämpas, varvid något bevakningspris över huvud taget inte 
behöver tillämpas. Vid en sådan försäljning ska UAK också 
i skälig omfattning beakta Budgivarens intressen. Om ett 
föremål säljs på detta sätt får UAK från erhållen köpeskilling 
tillgodogöra sig ersättning för utestående fordringar samt 
kostnader för försäljningen. Eventuellt överskjutande belopp 
redovisas till köparen. Om försäljningspriset inte räcker till 
för att täcka UAK:s fordringar och försäljningskostnader är 
köparen skyldig att betala mellanskillnaden.

22. Avhämtning
22.1 Inropade föremål ska avhämtas senast tio kalenderdagar 
efter sista auktionsdagen i den auktionsomgång då föremålet 
såldes. Inropade föremål får dock inte avhämtas innan full 
betalning kommit UAK tillhanda. Om UAK undantagsvis 
medger att Inlämnaren får betalt innan köparen betalat till 
UAK överlåter Inlämnaren äganderätten till det inlämnade 
föremålet till UAK.
22.2 Om ett föremål inte avhämtas inom föreskriven tid uttas 
en förvaringsavgift på 50 SEK inkl. moms (40 SEK exkl. moms) 
för varje kalenderdag föremålet inte avhämtas. För möbler 
och andra skrymmande föremål uttas dubbel förvaringsavgift. 
Alternativt har UAK rätt att översända föremål som inte 
avhämtas i tid till valfri speditionsfirma för magasinering. 
Köparen är i sådant fall skyldig att betala de faktiska kostnader 
som debiteras av speditionsföretaget. Härutöver tillämpas 
reglerna i lagen (1985:982) om näringsidkares rätt att sälja 
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saker som inte hämtats.
22.3 UAK har också rätt att i egen eller annans regi, på auktion 
eller på annat sätt, sälja ett föremål som inte avhämtas 
inom 30 kalenderdagar från sista auktionsdagen i den 
auktionsomgång då föremålet såldes. Vid sådan försäljning 
tillämpas vad som i tillämpliga delar föreskrivs ovan i avsnitt 
21.
22.4 UAK:s ansvar för icke avhämtade föremål är begränsat 
till det lägsta av det klubbade beloppet jämte inrops avgiften 
med tillägg och 10 000 000 SEK per föremål. För föremål som 
inte avhämtas i tid, dvs. senast tio kalenderdagar efter sista 
auktionsdagen i den auktionsomgång då föremålet såldes, 
har UAK efter utgången av tidsfristen över huvud taget inget 
ansvar. Avhämtas inte ett föremål i tid förvaras det således 
härefter på Köparens risk.
22.5 Transport av inropade föremål från UAK:s lokaler till 
köparen betalas av köparen. Det åligger köparen att själv 
eller genom annan ombesörja sådan transport. UAK kan 
anvisa transportör men tar inget ansvar för hur denne utför 
transporten. Risken för inropade föremål övergår till köparen 
då föremålet lämnar UAK:s lokaler, om den inte redan 
dessförinnan övergått på köparen enligt punkt 22.4. Köparen 
bör därför kontrollera att transportören är försäkrad. Om 
UAK undantagsvis ombesörjer transport till köparen sker det 
också på köparens risk.

23. Force majeure
23.1 UAK är inte ansvarig för skada som beror på 
omständighet som UAK inte rimligen kunnat rå över eller 
känna till, exempelvis ändrad lagstiftning, myndighets 
åtgärd, valutarestriktioner, krigs- eller terroristhändelse, 
extrem väderlek, eldsvåda eller annan olyckshändelse, fel i 
kraftöverföring eller telenät, knapphet på transportmedel, 
allmän varuknapphet, lockout, strejk, bojkott och blockad 
eller annan liknande omständighet. Detta gäller oavsett 
om omständigheten inträffar i Sverige eller utomlands. 
Förbehållet i fråga om strejk, lockout, bojkott och blockad 
gäller även om UAK själv vidtar eller är föremål för sådan 
åtgärd. För att vara ansvarsbefriande ska omständigheten 
hindra eller avsevärt försvåra för UAK att i rätt tid fullgöra sina 
förpliktelser.
23.2 Om UAK:s fullgörande av viss förpliktelse försenas med 
mer än 180 kalenderdagar p.g.a. force majeure av nyssnämnt 
slag, får köparen utan ersättningsskyldighet häva aktuellt köp. 
Hävning ska ske skriftligen. Vid sådant hävande har varken 
UAK eller köparen rätt till någon ersättning från motparten.

24. Bildåtergivning
24.1 UAK fotograferar normalt de föremål som auktioneras 
ut. UAK har rätt att utan tillstånd av och ersättning till 
köparen återge sådana avbildningar av sålda föremål i sin 
marknadsföring eller i annat sammanhang och ange till vilket 
pris föremålet har sålts.

25. Bild- och ljudupptagning 
25.1 UAK har rätt att ta upp bild och ljud från visnings- och 
auktionslokaler. Sådan bild- och ljudupptagning får endast 
används i samband med tvister och vid utredning av brott. 

26.  Undertecknande av handlingar
26.1 Parternas undertecknande av handlingar kan ske antingen 
traditionellt fysiskt eller, i den utsträckning UAK medger, 
genom säker elektronisk signering (BankID eller liknande). 

27. Hantering av personuppgifter
27.1 EU:s dataskyddsförordning1  gäller för UAK:s behandling 
av personuppgifter. 
27.2 Personuppgifter som har lämnats till UAK av Budgivaren 
behandlas av UAK för administration och fullgörande av UAK:s 
avtalsenliga skyldigheter i förhållande till köparen och andra 
kunder, auktionsverksamheten i övrigt och för att fullgöra 
skyldigheter som följer av lag (exempelvis skattelagstiftning) 
eller för att fullgöra uppgifter av allmänt intresse (exempelvis 
kulturhistorisk dokumentation inkl. proveniensuppgifter, 
utredning av misstanke om brott). Personuppgifter som har 
lämnats till UAK av Budgivaren kan även komma att behandlas 
av UAK för marknads- och kundanalyser och statistik samt 
för egen marknadsföring, exempelvis för utsändandet av 
nyhetsbrev och inbjudningar. För dessa ändamål kan sådana 
personuppgifter komma att delas med tredje man, dock inte 
utöver vad som behövs i det enskilda fallet. UAK säljer eller 
delar inte på annat sätt personuppgifter till tredje man för 
tredje mans egen marknadsföring. UAK använder inte heller 
personuppgifter för generell marknadsföring via telefon. 
Personuppgifter kan också komma att delas med extern 
speditör för att denne ska kunna fullgöra sådana uppgifter 
som föreskrivs i dessa villkor, dock inte utöver vad som krävs 
i det enskilda fallet.
27.3 Budgivaren samtycker till att lämnade personuppgifter 
behandlas i enlighet med ovanstående. Budgivaren samtycker 
också till att UAK kompletterar lämnade personuppgifter 
genom inhämtning från offentliga och privata register. 
27.4 Lämnade uppgifter kan komma att sparas under längre 
tid än tio år för att UAK ska kunna fullgöra uppgifter av allmänt 
intresse.
27.5 Den som önskar få information om eller rättelse 
av egna personuppgifter som behandlas av UAK eller 
att lämnade personuppgifter inte ska användas för 
marknadsföringsändmål har rätt att kostnadsfritt begära 
detta skriftligt hos UAK på följande adress: Uppsala 
Auktionskammare, Attention Personuppgiftsansvarig, Box 
184, 751 04 Uppsala.
27.6 Utöver vad som föreskrivs i denna punkt gäller en särskild 
dataskyddspolicy för UAK. Denna finns tillgänglig på www.
uppsalaauktion.se Vid eventuell konflikt mellan dessa villkor 
och datapolicyn gäller dessa villkor.

28. Sekretess
28.1 UAK åtar sig att hantera person- och affärsinformation 
avseende Budgivaren konfidentiellt och att endast lämna ut 
sådana uppgifter till utomstående i samband med utredning 
av brott eller om skyldighet härtill föreligger enligt lag.

29. Konsumentskyddslagstiftning
29.1 I den mån tvingande svensk konsumentskydds-
lagstiftning, exempelvis konsumentköplagen 
(1990:932), innebär villkor som är fördelaktigare för 
Budgivaren än dessa allmänna villkor, tillämpas i 
stället villkoren i den tvingande lagstiftningen, förutsatt 
att Budgivaren agerat i egenskap av konsument. 

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av 
den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende 
på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av 
sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG 
(Allmän dataskyddsförordning). 
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30. Etiska regler 
30.1 Utöver dessa allmänna villkor tillämpar UAK de 
etiska regler som vid var tid är beslutade av Svenska 
Auktionsföreningen. Dessa regler finns tillgängliga på www.
auktionsforeningen.se.

31. Språkversioner
31.1 Dessa allmänna villkor föreligger på svenska och 
engelska. Vid eventuell misstämmelse mellan dessa versioner 
gäller den svenska versionen.

32. Ändring av de allmänna villkoren
32.1 Individuella ändringar av eller tillägg till dessa allmänna 
villkor gäller bara om de bekräftats skriftligt av UAK.
32.2 UAK har rätt att när som helst ändra dessa allmänna 
villkor. En ändring träder i kraft 30 kalenderdagar efter det att 
den bekantgjorts på UAK:s hemsida och gäller för bud som 
avges efter ikraftträdandet. 
32.3 Det åligger Budgivaren att själv hålla sig uppdaterad om 
tillämpliga och vid var tid gällande villkor. 

33. Tillämplig lag och tvistelösning
33.1 Eventuell tvist ska avgöras enligt svenskt lag vid Uppsala 
tingsrätt. 
33.2 I den utsträckning som svensk lag medger har UAK rätt 
att, om det finns skäl därtill, bestämma att en tvist, i stället 
för att prövas av domstol, ska avgöras av skiljemän med 
tillämpning av följande skiljeklausul:
Tvister som uppstår i anledning av dessa allmänna köpevillkor 
och eventuella individuella ändringar och tillägg till dessa 
ska slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande enligt lagen 
om skiljeförfarande (1999:116). Skiljeförfarandets säte ska 
vara Stockholm. Språket för förfarandet ska vara svenska.  
Vid bedömningen om det finns skäl att hänskjuta en tvist till 
avgörande av skiljemän ska UAK beakta bl.a. tvisteföremålets 
värde, tvistens komplexitet, behovet av ett snabbt och 
konfidentiellt förfarande och andra sakliga skäl. UAK ska 
utöva sin rätt enligt denna punkt på ett skäligt sätt.
Ikraftträdande 
Dessa allmänna villkor tillämpas beträffande auktioner som 
äger rum efter den 7 april 2019.

© Uppsala Auktionskammare

Utförsel- och exporttillstånd
Enligt kulturmiljölagen (1988:950) krävs tillstånd för 
utförsel från Sverige av vissa äldre svenska och utländska 
kulturföremål. För utförsel till länder utanför EU kan 
det även krävas särskilt exporttillstånd enligt Rådets 
förordning (EG) nr 116/2009 om export av kulturföremål. 
Tillstånd söks hos Riksantikvarieämbetet, Box 5405, 114 
84  Stockholm. UAK tillhandahåller författningstext och 
ansökningsblanketter. Ytterligare information kan erhållas 
direkt från Riksantikvarieämbetet. Information finns också på 
Riksantikvarieämbetets hemsida www.raa.se.
Den som för ut kulturföremål från Sverige ansvarar själv för 
att nödvändiga tillstånd söks och erhålls. UAK tar inget ansvar 
för att nödvändiga tillstånd erhålles. Utförsel av kulturföremål 
utan tillstånd innebär brott mot lagen (2000:1225) om straff 
för varusmuggling och kan, om brottet bedöms som grovt, 
leda till upp till sex års fängelse. Kulturföremål som olagligt 
förs ur landet kan dessutom förverkas till svenska staten.
Vissa tillståndsgivande myndigheter gör i samband med vissa 
auktioner en förhandsbedömning av vilka föremål som kan 
komma att beläggas med exportförbud om tillstånd härtill 
söks. Denna bedömning är att se som en ren serviceåtgärd och 
bedömningen är inte bindande för tillståndsmyndigheterna. 
Det bör noteras att tillstånd för utförsel/export måste sökas 
för alla tillståndspliktiga kulturföremål som ska föras ut ur 
landet oavsett om de åsatts preliminärt exportförbud eller 
inte. Tillstånd måste således sökas för föremål som faller 
inom lagstiftningens tillämpningsområde, även om de inte 
åsatts något preliminärt exportförbud. 
Även om de förhandsbedömningar som i vissa fall görs 
inte är bindande för tillståndsmyndigheterna, åligger det 
Budgivaren att bekantgöra sig med de förhandsbedömningar 
som tillståndsmyndigheterna kan ha gjort. Uppgift om 
vilka föremål som åsatts preliminärt utförsel/exportförbud 
redovisas på UAK:s hemsida vartefter UAK får information om 
tillståndsmyndigheternas bedömning. Sådan information 
erhålls ibland sent.


