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1. Allmänna villkor
1.1 Dessa allmänna villkor gäller som
standardvillkor mellan inlämnare (”Inlämnaren”)
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 sälja på UAK:s auktioner ska
Inlämnaren vara registrerad hos UAK. Registrering
sker antingen på något av UAK:s kontor, vid
hembesök eller på www.uppsalaauktion.se.
2.2 Inlämnaren skall legitimera sig i samband
med registreringen. De uppgifter som Inlämnaren
lämnar vid registreringen ska vara korrekta och
fullständiga. Ändras senare någon registrerad
uppgift ska Inlämnaren anmäla detta till UAK
skriftligen.
2.3 Registrering kan endast ske om Inlämnaren
godkänner dessa allmänna villkor.
2.4 UAK har rätt att vägra registrering och har även
rätt att avregistrera Inlämnaren 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 inlämnade föremål och genomförda
försäljningar.
3. UAK:s åtagande
3.1 UAK tar emot föremål för närmare
undersökning och bedömning om de kan säljas
på någon av UAK:s auktioner. Att UAK tar emot
ett föremål för undersökning och bedömning
innebär inte att UAK accepterar att försälja
föremålet och att försäljningsavtal kommer att
ingås. Mottagningsbevis skall utfärdas för föremål
som tas emot för undersökning och bedömning.
3.2 Ett försäljningsuppdrag innebär att UAK åtar
sig att i eget namn i kommission sälja ett eller
flera föremål för Inlämnarens räkning.
3.3 UAK har rätt att avböja ett försäljningsuppdrag
utan att ange något skäl för detta. Om
ett försäljningsuppdrag avböjs utan att
försäljningsavtal har ingåtts har Inlämnaren
inte rätt till någon ersättning. I sådant fall
tillämpas också vad som föreskrivs i punkt 6.4 om
avhämtning.
3.4 Om UAK accepterar försäljningsuppdraget,
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ska detta dokumenteras i ett skriftligt
försäljningsavtal mellan UAK och Inlämnaren.
UAK är inte bundet innan ett sådant avtal har
undertecknats av såväl UAK som Inlämnaren.
Avtalet regleras av dessa allmänna villkor.
3.5 UAK ska utföra försäljningsuppdraget enligt
god branschsed. Härav följer att UAK ska sträva
efter att med rimliga ansträngningar uppnå ett så
högt försäljningspris som möjligt.
3.6 UAK bestämmer på vilken slags auktion
(Internationell Kvalitetsauktion eller Kvalitetsauktion) och vid vilket auktionstillfälle ett
inlämnat föremål ska utbjudas till försäljning.
UAK har rätt att ändra ordningsföljden på de
föremål som bjuds ut på en annonserad auktion
eller att flytta auktionen till annan tidpunkt eller
avsluta auktionen i förtid eller att helt ställa in
auktionen eller flytta föremålet till en annan
auktion pga. av tekniska skäl eller andra skäl
utanför UAK:s kontroll eller om en sådan ändring
av UAK bedöms vara i Inlämnarens intresse.
4. UAK:s köparvillkor
4.1 Inlämnaren är införstådd med de allmänna
villkor som UAK tillämpar i förhållande
till sina köpare och budgivare (”Uppsala
Auktionskammares köparvillkor”). Dessa villkor
finns tillgängliga på UAK:s hemsida. Genom att
godkänna föreliggande säljvillkor godkänner
Inlämnaren också köparvillkoren.
5. Inlämnarens åtaganden
5.1 Inlämnaren ansvarar för att Inlämnaren
har full och oinskränkt äganderätt och
förfoganderätt till föremål som lämnas in för
försäljning eller, om föremålet ägs av någon
annan, att Inlämnaren har full rätt att sälja och
uppbära likvid för föremålet.
5.2 Om Inlämnaren inte äger föremålet ska
Inlämnaren informera om detta och också
om vem ägaren är samt skriftligen styrka att
Inlämnaren är behörig att sälja föremålet och
uppbära likviden för detta. UAK är inte skyldig
att kontrollera Inlämnarens behörighet och
befogenhet om inte särskilda skäl ger anledning
till detta.
5.3 Inlämnaren är skyldig att upplysa UAK om
alla fel och brister som Inlämnaren känner till
eller får kunskap om beträffande de föremål
som lämnas in och även i övrigt sanningsenligt
och fullständigt informera om andra uppgifter
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om föremålen som kan vara väsentliga för UAK som enligt punkterna 15.1–15.3 gäller för osålda
och presumtiva budgivare. Denna skyldighet för och återropade föremål som inte avhämtas i tid.
Inlämnaren gäller även efter inlämningen.
7. Katalogisering, avbildning och
6. Återkallelse och frånträdande av
marknadsföring
försäljningsuppdrag
7.1 UAK åtar sig att katalogisera ett inlämnat
6.1 UAK har rätt att frånträda ett föremål med omsorg. UAK har härvid full och
försäljningsuppdrag om tveksamhet föreligger oinskränkt rätt att bestämma hur föremålet ska
eller skulle uppkomma beträffande äganderätten beskrivas i tryckt katalog och/eller elektronisk
eller förfoganderätten till ett föremål eller katalog. UAK har också rätt att ändra och
föremålets äkthet eller någon annan uppgift komplettera en katalogisering.
som enligt UAK är väsentlig. UAK har också 7.2 UAK ansvarar inte för felaktiga eller
rätt att frånträda ett försäljningsuppdrag om ofullständiga katalogbeskrivningar med mindre
Inlämnaren lämnat felaktiga eller ofullständiga den felaktiga eller ofullständiga uppgiften är
uppgifter om föremålet och dessa är väsentliga väsentlig. UAK ansvarar härutöver för felaktiga
för UAK eller presumtiva budgivare eller om katalogiseringar som beror på uppsåt eller grov
tveksamhet skulle föreligger eller uppkomma vårdslöshet. UAK:s ansvar för felaktiga eller
beträffande Inlämnarens identitet eller vandel. ofullständiga katalogbeskrivningar gäller enbart
Om UAK frånträder ett försäljningsuppdrag enligt i förhållande till Inlämnaren och köparen av
denna punkt har Inlämnaren inte rätt till någon det aktuella föremålet. UAK har inte i något fall
ersättning. UAK har rätt till ersättning för skada något ansvar för felaktiga eller ofullständiga
om Inlämnaren agerat i strid mot dessa villkor.
katalogbeskrivningar i förhållande till någon
6.2 Inlämnaren har rätt att återkalla ett annan.
försäljningsuppdrag senast kl. 16.00 (svensk 7.3 UAK:s ansvar vid felaktig eller ofullständig
tid) 15 kalenderdagar före utsatt auktionsdag. katalogbeskrivning är, i den mån UAK enligt
Eventuell återkallelse ska ske skriftligen.
dessa villkor är ansvarigt för felaktigheten eller
6.3 Återkallar Inlämnaren ett försäljningsuppdrag ofullständigheten och denna lett till skada för
ska Inlämnaren ersätta UAK för dess Inlämnaren, begränsat till mellanskillnaden
kostnader för hantering och expertisering mellan det utropspris föremålet borde ha åsatts
med ett schablonbelopp motsvarande full och det faktiskt åsatta utropspriset, dock högst
försäljningsavgift baserad på föremålets 10 000 000 SEK. Begränsningen till 10 000 000 SEK
utropspris (det lägre utropspriset om detta anges gäller dock inte vid uppsåt och grov vårdslöshet
i ett intervall). Återkallas försäljningsuppdraget hos UAK.
först efter det att den tryckta katalog i vilket 7.4 Vid bedömningen av om en katalogbeskrivning
föremålet ingår börjat produceras (vid är väsentligt felaktig eller väsentligt ofullständig
Internationell kvalitetsauktion) eller lagts ut ska bl.a. beaktas föremålets utropspris och
på UAK:s hemsida (vid Kvalitetsauktion) ska ursprung, varvid kraven på katalogisering är
Inlämnaren ersätta UAK med ett schablonmässigt lägre för billigare och/eller icke svenska föremål.
belopp motsvarande full försäljningsavgift 7.5 Bedömningen av om en katalogbeskrivning
och full inköpsavgift baserade på föremålets är väsentligt felaktig eller väsentligt ofullständig
utropspris (det lägre utropspriset om detta anges ska göras utifrån den kunskap som fanns i
i ett intervall).
Sverige och den allmänna uppfattningen bland
6.4 Om UAK frånträder ett försäljningsuppdrag branschfolk i Sverige vid tidpunkten för den
eller om ett sådant uppdrag återkallas av aktuella auktionen.
Inlämnaren ska föremålet avhämtas av 7.6 Katalogbeskrivningarna görs inte alltid
Inlämnaren inom 15 kalenderdagar från uttömmande. Omfattningen varierar mellan olika
frånträdandet resp. återkallelsen. Återtransport föremål. Generellt gäller att beskrivningarna är
från UAK till Inlämnaren sker på Inlämnarens mer omfattande när det gäller föremål som säljs
bekostnad och risk. Om ett föremål inte avhämtas på en Internationell Kvalitetsauktion och mindre
i tid hanteras föremålet därefter efter de regler omfattande när det gäller föremål som säljs på
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en Kvalitetsauktion.
7.7 Inlämnaren är skyldig att ta del av
katalogbeskrivningarna av de föremål som
Inlämnaren har lämnat in och genast anmäla till
UAK om någon beskrivning enligt Inlämnarens
uppfattning är felaktig eller ofullständig i något
väsentligt hänseende.
7.8 UAK bestämmer hur ett inlämnat föremål ska
exponeras i samband med visningar och annan
marknadsföring.
8. Utropspris, bevakning och återrop
8.1 UAK sätter utropspris i samråd med Inlämnaren
utifrån
en
försiktig
marknadsvärdering.
Utropspriset tjänar endast till vägledning
för presumtiva budgivare och det slutliga
försäljningspriset kan avvika väsentligt från
utropspriset både uppåt och nedåt.
8.2 Inlämnaren har rätt men inte skyldighet
att bestämma ett lägsta pris under vilket ett
inlämnat föremål inte får säljas (bevakningspris).
Bevakningspriset bekantgörs inte för presumtiva
köpare innan budgivningen i salen påbörjas.
8.3 Bevakningspriset får inte överstiga
utropspriset (det lägre utropspriset om detta
anges i ett intervall).
8.4 Om inte Inlämnaren bestämmer ett
bevakningspris åsätts ett sådant av UAK utifrån
vad UAK bedömer lämpligt, dock aldrig lägre än
300 SEK.
8.5 UAK har rätt att sälja ett föremål under
bevakningspriset om Inlämnaren kompenseras
för mellanskillnaden mellan uppnått pris och
bevakningspriset. Om ett föremål blir osålt
när det ropas ut vid en auktion har UAK rätt att
senast dagen efter sista auktionsdagen i den
auktionsomgång då föremålet bjöds ut sälja
föremålet för lägst bevakningspriset.
8.6 Utropspriser och bevakningspriser anges i
svenska kronor (SEK).
8.7 Till vägledning för budgivare anges på vissa
auktioner även utropspriser i andra valutor än
SEK efter en avrundad ungefärlig omräkningskurs
vid tidpunkten för katalogens tryckning eller
publicering.

9.2 UAK ansvarar emellertid inte för naturligt
slitage (inkl. normalt slitage i samband med
visningar) eller för smärre skador (exempelvis
skador på tavelglas och ramar) eller för naturliga
förändringar i material (exempelvis blekning av
papper och sprickbildning i trä).
9.3 UAK:s ansvar för inlämnade föremål är för varje
föremål beloppsmässigt begränsat till det lägsta
av det nedre utropspriset (det lägre utropspriset
om detta anges i ett intervall) med avdrag
för försäljningsavgiften etc. baserat på detta
utropspris eller 10 000 000 SEK. Har föremålet
sålts är ansvaret begränsat till det lägsta av
klubbat pris med avdrag för försäljningsavgiften
etc. eller 10 000 000 SEK. Har ett föremål ett högre
värde kan särskild överenskommelse träffas om
högre ansvarsbelopp.
9.4 Av punkterna 15.3 och 15.7 framgår att UAK:s
förvarings- och försäkringsansvar upphör för
osålda föremål som Inlämnaren inte avhämtar i
tid. Dessa gäller enligt punkt 6.4 också för föremål
som återkallas etc. innan de bjudits ut.
9.5 UAK ska teckna och vidmakthålla
försäkring som täcker UAK:s ansvar enligt
punkt 9.3. Försäkringen ska vara tecknad i ett
försäkringsbolag inom EU eller EES-området, i
Förenade Konungariket eller i Schweiz.
9.6 UAK:s ansvar för inlämnade föremål är
begränsat till vad som anges i detta och övriga
avsnitt i dessa allmänna villkor.
10. Budgivning
10.1 Det är inte tillåtet för Inlämnaren att själv eller
genom någon annan manipulera budgivningen.

11. Avgifter vid försäljning
11.1 Vid försäljning på en Internationell
Kvalitetsauktion uttas, om inte annan
överenskommelse
träffas,
dels
en
försäljningsavgift på 18,75 procent inkl. moms
(15,00 procent exkl. moms) på klubbat belopp,
dels en bildkostnad på 300 – 1 000 SEK inkl. moms
(240–800 SEK exkl. moms) per föremål.
11.2 Vid försäljning på en Kvalitetsauktion uttas
en försäljningsavgift på 25,00 procent inkl. moms.
(20,00 procent exkl. moms) på klubbat belopp.
På Kvalitetsauktioner tillkommer härutöver en
9. Förvarings- och försäkringsansvar
grundavgift på 150 SEK inkl. moms per föremål
9.1 UAK ska hantera inlämnade föremål aktsamt (120 SEK. exkl. moms) för varje sålt föremål.
och ansvarar för att de förvaras på betryggande
11.3 Moms utgår på försäljningsavgift,
sätt.
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bildkostnad och grundavgift men inte på det
klubbade priset.
11.4 Försäljningsavgiften och i förekommande
fall bildkostnaden eller grundavgiften betalas av
Inlämnaren.
11.5 Någon försäljningsavgift och i förekommande
fall bildkostnad eller grundavgift tas inte ut på
återropade och osålda föremål.

eget val rätt att antingen sälja om föremålet med
samma utropspris och bevakningspris och till
samma försäljningsvillkor på nästkommande
auktion av samma eller annat slag eller
att, utan försök till omförsäljning, avsluta
försäljningsuppdraget. Om en omförsäljning
enligt denna punkt inte leder till försäljning anses
försäljningsuppdraget avslutat.
13.8 Någon försäljningsavgift och i förkommande
12. Auktionsresultat
fall bildkostnad eller grundavgift tas inte
12.1 Slutprislista publiceras på UAK:s hemsida.
ut om köparen inte betalar. Om inte annan
överenskommelse träffats i samband med
13. Redovisning och betalning
13.1 Redovisning och likvid översänds till att försäljningsuppdraget lämnades sker
Inlämnaren senast 30 svenska bankdagar efter återtransport från UAK till Inlämnaren på
sista auktionsdagen i den auktionsomgång Inlämnarens bekostnad och risk.
då föremålet har sålts, förutsatt att UAK då 14. Ansvar för fel
erhållit full betalning för föremålet av inroparen 14.1 Köparen av ett inlämnat föremål kan göra
och att någon reklamation inte har skett. Om gällande felansvar beträffande föremålet i den
UAK undantagsvis medger att Inlämnaren får utsträckning som framgår av UAK:s allmänna
betalt innan köparen betalat till UAK överlåter köparvillkor och tillämplig lagstiftning. Köparen
Inlämnaren äganderätten till det inlämnade kan som en följd i vissa fall begära att köpet
föremålet till UAK.
av ett inropat föremål hävs, alternativt kräva
13.2 All redovisning sker i SEK. Inlämnaren står skadestånd eller, i förekommande fall, att
för eventuella växlingsavgifter och kursrisker.
föremålet repareras.
13.3 All betalning sker till av Inlämnaren anvisat 14.2 Om köparen av ett inlämnat föremål vill
konto i bank inom EU eller EES-området eller häva köpet har UAK rätt att bestämma om
annan bank som UAK efter egen bedömning hävningen ska accepteras. UAK ska härvid i skälig
godkänner. Inlämnaren ansvarar för att lämnade omfattning beakta Inlämnarens intressen. Om
kontouppgifter är korrekta. Uppgifterna behöver köpet hävs har UAK rätt men inte skyldighet att
inte verifieras av UAK. Eventuella bankavgifter i sälja om föremålet för Inlämnarens räkning enligt
samband med utbetalning betalas av Inlämnaren. vad som föreskrivs i punkt 13.7.
Utbetalning i kontanter medges inte.
14.3 Om UAK blir ansvarigt för fel beträffande ett
13.4 UAK ansvarar inte för att köparen av ett sålt föremål har UAK rätt att kräva ersättning av
föremål fullgör sin betalningsskyldighet och Inlämnaren, motsvarande den ersättning som
ansvarar inte heller för den skada som kan drabba UAK utger och de kostnader UAK har, i upp till två år
Inlämnaren pga. utebliven betalning.
efter sista auktionsdagen i den auktionsomgång
13.5 UAK har ingen skyldighet att vidta rättsliga då föremålet såldes. Om Inlämnaren känt till
åtgärder mot köparen för att förmå denne att eller bort känna till felet har UAK rätt att kräva
fullgöra sin betalning eller för att få ersättning ersättning av Inlämnaren i upp till tio år efter
för den skada som en försenad eller utebliven sista auktionsdagen i den auktionsomgång då
betalning kan vålla Inlämnaren. Ev. sådana föremålet såldes.
åtgärder förutsätter att särskild överenskommelse 15. Återropade föremål
träffas mellan UAK och Inlämnaren.
Internationella Kvalitetsauktioner
13.6 Av köparen eventuellt betald dröjsmålsränta 15.1 Föremål som bjudits ut på en Internationell
ska redovisas till Inlämnaren efter avdrag för Kvalitetsauktion och som inte sålts på
UAK:s skäliga kostnader för det extra arbete auktionen ska avhämtas av Inlämnaren inom 15
och de eventuella utlägg som den försenade kalenderdagar från den sista auktionsdagen i den
betalningen förorsakat UAK.
auktionsomgång då föremålet bjöds ut, om inte
13.7 Om inroparen inte betalar har UAK efter annat överenskommits.
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15.2 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. Inlämnaren
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 saker som inte
har hämtats.
15.3 För icke sålda föremål som inte avhämtas
i tid av Inlämnaren har UAK inget förvaringseller försäkringsansvar. Sådana föremål förvaras
således därefter på Inlämnarens risk.
Kvalitetsauktioner
15.4 Föremål som bjudits ut på en Kvalitetsauktion
och som inte sålts på auktionen ska avhämtas
av Inlämnaren inom 10 kalenderdagar från den
sista auktionsdagen i den auktionsomgång då
föremålet bjöds ut.
15.5 Om föremålet inte avhämtas inom
föreskriven tid bjuds det automatiskt ut på nytt
med av UAK justerat utrops- och i förekommande
fall bevakningspris vid nästa Kvalitetsauktion.
Sådan omförsäljning sker högst tre gånger.
Normalt åsätts ett föremål vid en ny auktion ett
halverat bevakningspris.
15.6 Om föremålet inte avhämtas av Inlämnaren
inom 10 kalenderdagar från den sista
auktionsdagen i den auktionsomgång då det
sista gången bjöds ut (dvs. fyra försäljningsförsök
om annat inte följer av punkt 15.8) har UAK rätt
att efter eget val förfara med föremålet på något
av följande sätt:
• Sälja föremålet på en kommande Kvalitetsauktion
till högstbjudande utan bevakningspris.
• Förvara föremålet för Inlämnarens räkning
antingen i egen regi eller genom valfri
speditionsfirma. Om föremålet förvaras i egen
regi 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. Om förvarning sker genom
en speditionsfirma är Inlämnaren skyldig att
betala de faktiska kostnader som debiteras av
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speditionsfirman.
• Skänka föremålet till välgörande ändamål.
Härutöver tillämpas reglerna i lagen (1985:982)
om näringsidkares rätt att sälja saker som inte
har hämtats.
15.7 För icke sålda föremål som inte avhämtas
i tid av Inlämnaren har UAK inget förvaringseller försäkringsansvar. Sådana föremål förvaras
således därefter på Inlämnarens risk.
Gemensamma bestämmelser
15.8 Ett föremål som bjudits ut med ett
bevakningspris på 300 SEK och inte blivit sålt
omförsäljs inte.
15.9 Återtransport från UAK till Inlämnaren
av återropade och osålda föremål sker på
Inlämnarens bekostnad och risk. UAK har ingen
skyldighet att återställa ett återropat föremål till
någon annan än Inlämnaren. Detta gäller även
om Inlämnaren önskar att föremålet återställs till
någon annan.
16. Kvittning m.m.
16.1 Om Inlämnaren har en förfallen skuld
till UAK, har UAK rätt att kvitta skulden mot
inkommen likvid för sålda föremål. UAK har också
rätt att innehålla återropade, osålda och köpta
föremål som säkerhet för Inlämnarens betalning
och också att sälja sådana föremål för att täcka
skulden. UAK:s allmänna försäljningsvillkor ska
tillämpas i sådant fall, dock med rätt för UAK att
efter eget val bestämma auktionsform, utropspris
och om föremålet ska åsättas bevakningspris
eller inte. Härutöver tillämpas reglerna i lagen
(1985:982) om näringsidkares rätt att sälja saker
som inte har hämtats.
17. Force majeure
17.1 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,
pandemi, 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
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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.
17.2 Om UAK:s fullgörande av viss förpliktelse
försenas med mer än 180 kalenderdagar p.g.a.
force majeure av nyssnämnt slag, får Inlämnaren
utan ersättningsskyldighet häva aktuellt köp.
Hävning ska ske skriftligen. Vid sådant hävande
har varken UAK eller Inlämnaren rätt till någon
ersättning från motparten.
18. Bildåtergivning
18.1 UAK fotograferar normalt de föremål som
auktioneras ut. UAK har rätt att utan tillstånd
av och ersättning till Inlämnaren återge
sådana avbildningar av sålda föremål i sin
marknadsföring eller i annat sammanhang och
ange till vilket pris föremålen har sålts.
19. Bild- och ljudupptagning
19.1 UAK har rätt att ta upp bild och ljud från
visnings- och auktionslokaler. Sådan bild- och
ljudupptagning får endast användas i samband
med tvister och vid utredning av brott.
20. Undertecknande av handlingar
20.1 Parternas undertecknande av handlingar
kan ske antingen traditionellt fysiskt eller, i
den utsträckning UAK medger, genom säker
elektronisk signering (BankID eller liknande).
Undantagsvis kan UAK även medge att ett
bekräftande
e-postmeddelande
från
en
Inlämnare ersätter att en handling undertecknas.
E-postmeddelandet gäller i sådant fall som
undertecknade.
21. Personuppgifter, penningtvätt m.m.
21.1 EU:s dataskyddsförordning1 gäller för UAK:s
behandling av personuppgifter.
21.2 Personuppgifter som har lämnats till UAK av
Inlämnaren behandlas av UAK för administration
och fullgörande av UAK:s avtalsenliga
skyldigheter i förhållande till Inlämnaren och
andra kunder, auktionsverksamheten i övrigt
och för att fullgöra skyldigheter som följer
av lag (exempelvis skattelagstiftning) eller
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).

för att fullgöra uppgifter av allmänt intresse
(exempelvis kulturhistorisk dokumentation inkl.
proveniensuppgifter, utredning av misstanke om
brott). Personuppgifter som har lämnats till UAK
av Inlämnaren 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 behövs i
det enskilda fallet.
21.3 Inlämnaren samtycker till att lämnade
personuppgifter behandlas i enlighet med
ovanstående. Inlämnaren samtycker också till
att UAK kompletterar lämnade personuppgifter
genom inhämtning från offentliga och privata
register.
21.4 Lämnade uppgifter kan komma att sparas
under längre tid än tio år för att UAK ska kunna
fullgöra uppgifter av allmänt intresse.
21.5 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.
21.6 UAK tillämpar lagen (2017:630) om
åtgärder mot penningtvätt och finansiering av
terrorism i all sin verksamhet. Denna lagstiftning
bygger på tvingande EU-direktiv. Ytterligare
personuppgifter kan som en följd behandlas av
UAK.
21.7 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.
7

Uppsala Auktionskammares säljvillkor av den 28 april 2020

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

Tvister som uppstår i anledning av dessa allmänna
köpevillkor och eventuella individuella ändringar
och tillägg till dessa ska slutligt avgöras genom
skiljedomsförfarande enligt lagen (1999:116)
om skiljeförfarande. Skiljeförfarandets säte ska
vara Stockholm. Språket för förfarandet ska vara
svenska.
Vid bedömningen om det finns skäl att
23. Konsumentskyddslagstiftning
hänskjuta en tvist till avgörande av skiljemän
23.1
I
den
mån
tvingande
svensk ska UAK beakta bl.a. tvisteföremålets värde,
konsumentskyddslagstiftning,
exempelvis tvistens komplexitet, behovet av ett snabbt och
konsumentköplagen (1990:932), innebär villkor konfidentiellt förfarande och andra sakliga skäl.
som är fördelaktigare för Inlämnaren än dessa UAK ska utöva sin rätt enligt denna punkt på ett
allmänna villkor, tillämpas i stället villkoren skäligt sätt.
i den tvingande lagstiftningen, förutsatt att
Ikraftträdande
Inlämnaren agerat i egenskap av konsument.
Dessa allmänna villkor tillämpas beträffande
24. Etiska regler
försäljningsuppdrag som bekräftas efter den
24.1 Utöver dessa allmänna villkor tillämpar UAK 27 april 2020.
de etiska regler som vid var tid är beslutade av
Sveriges Auktionsföretags Förening. Dessa regler
finns tillgängliga på www.auktionsforeningen.se.
© Uppsala Auktionskammare
25. Språkversioner
25.1 Dessa allmänna villkor föreligger på svenska
och engelska. Vid eventuell misstämmelse mellan
dessa versioner gäller den svenska versionen.
26. Ändring av de allmänna villkoren
26.1 Individuella ändringar av eller tillägg till
dessa allmänna villkor gäller bara om de har
bekräftats skriftligt av UAK.
26.2 UAK har rätt att när som helst ändra
dessa allmänna villkor. Ändringar bekantgörs
på UAK:s hemsida och gäller omedelbart. För
försäljningsuppdrag som bekräftats genom
ett skriftligt försäljningsavtal dessförinnan
tillämpas emellertid även fortsättningsvis de
allmänna villkoren i den lydelse de hade då
försäljningsuppdraget undertecknades.
26.3 Det åligger Inlämnaren att själv hålla
sig uppdaterad om tillämpliga och vid var tid
gällande villkor.
27. Tillämplig lag och tvistelösning
27.1 Eventuell tvist ska avgöras enligt svenskt lag
vid Uppsala tingsrätt.
27.2 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:
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