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Genom sitt deltagande i auktionen, förbinder sig budgivare och kö-
pare att följa nedanstående auktionsvillkor.

Budgivning
För att kunna lämna bud på auktionen måste budgivaren registrera 
sig som kund. Lagda bud är bindande. Myntauktioner i Sverige AB 
har rätt att bortse från bud som av någon anledning anses oseriösa 
eller osäkra. Auktionsförrättaren har ensidig rätt i samtliga frågor 
rörande auktionens genomförande. Detta innefattar bl. a. rätt att 
slå samman, utesluta och ändra ordningsföljden mellan objekten i 
förhållande till auktionskatalogen samt att avgöra tvister som kan 
uppstå under budgivningen. Telefonbud kan tas emot efter över-
enskommelse.

utropspriser
Utropspriserna, som är angivna i svenska kronor (SEK), är minimi-
priser, under vilken nivå objektet inte kommer att säljas.

inropsavgift
Köparprovision tillkommer med 18,75% (15% + moms).

Betalning
Vid inköp, skall betalning erläggas inom tio dagar från det att köpa-
ren mottagit betalningsanvisningar med uppgifter om totalsumma 
och fraktkostnader. Äganderätten till vunna objekt övergår till kö-
paren först efter att denne erlagt full betalning. I händelse av dröjs-
mål med betalning, äger Myntauktioner i Sverige AB rätt att endera 
häva köpet eller överlämna ärendet till inkasso. Intill hävning eller 
betalning har skett, utgår dröjsmålsränta med en månatlig ränte-
sats om en (1) procent på det vid var tid aktuella beloppet. 

leverans
Objekt som inropats, skickas av Myntauktioner i Sverige AB till 
köparen. Försändelser vars värde ej överstiger 10.000 kr levereras 
som postförskott. Överstiger värdet 10.000 kr tillämpas förskotts-
betalning mot faktura. Kostnad för frakt och försäkring betalas av 
köparen. Vi tillämpar en enhetskostnad för detta om 150 kr, oavsett 
antalet vunna objekt, vikt och värde på försändelsen, för adressater 
inom Sverige. Kostnader som uppstår i samband med försändelse 
av objekt utrikes, vilka de än må vara, skall i sin helhet belasta kö-
paren. Köpare vars adress är utanför Sverige betalar alltid i förskott 
mot faktura. Myntauktioner i Sverige frånsäger sig allt ansvar i detta 
avseende.

felansvar
Objekten säljs i befintligt skick. Myntauktioner i Sverige AB an-
svarar inte för felaktiga uppgifter som inte kan sägas bero på grov 
oaktsamhet. Eventuella fel skall reklameras omedelbart, dock se-
nast inom tre veckor från auktionsdagen. Objektens äkthet på våra 
internetauktioner garanteras.

tvister
Eventuella tvister i anslutning till auktionen skall avgöras enligt 
svensk lag och vid Stockholms tingsrätt.

HÖJning av Bud
Under auktionen kommer buden att höjas enligt nedan. Skriftliga 
bud skall också anpassas till dessa intervall.

By participating in the auction, bidders and buyers are obliged to 
follow terms of sales as specified below.

Bidding
All bidders must register before the auction starts. Placed bids are 
binding. Myntauktioner i Sverige AB is entitled to disregard bids for 
any reason considered to be unreliable. The auctioneer has the sole 
right in all decisions regarding performance of the auction. This in-
cludes, but are not restricted to, the rights to merge, withdraw and 
change the order of objects and to decide in any conflict that might 
occur during the bidding. Bids by telephone can only be accepted 
after separate agreement.

starting priCes
The starting prices are given in Swedish crowns (SEK) and are to be 
regarded as minimum prices. No lots will be sold below the prices 
indicated.

preMiuM
A buyers premium of 18,75% (15%+VAT) on the hammer price will 
be added to each object.

paYMent
Objects purchased shall be paid within 10 days from the purchaser 
have received a payment specification. Cost for freight will be added 
and paid by the purchaser. Ownership to won objects will be chan-
ged over from Myntauktioner i Sverige AB to the purchaser after 
full payment. In case of due payment the auctioneer is entitled to 
rescind the purchase or demand payment through a debt collecting 
agency. Until such time as the purchase is rescind or paid, a charge 
of penalty interest of 1 percent per month on the amount overdue 
is applied.

deliverY
Purchased objects will be sent by Myntauktioner i Sverige AB to the 
buyer. Shipments with a value not exeeding 10.000 SEK will be sent 
as C.O.D (cash on delivery). Invoices are used when values exeeds 
10.000 SEK. We apply a flat rate for this with the amount of 150 SEK, 
regardless the number of won objects, weight or value of the ship-
ment, for addresses within Sweden. Buyers with addresses outside 
Sweden will always receive an invoice. Freight costs that occur when 
object are sent outside Sweden, whatever the reason might be, will 
be charged to the buyer. Any other cost like customs charge will also 
be paid by the buyer. Myntauktioner i Sverige AB disclaims all such 
responsibilities in these matters.

liaBilitY for defeCts
All objects are sold in present condition just as they are.  The Auc-
tioneer is not liable for incorrect information unless it was provided 
as a result of gross negligence. Notification of defects must be given 
immediately, latest three weeks after the purchase. The authenticity 
of objects on our internet auctions are guaranteed. 

disputes
Disputes in connection to the auction shall be settled in accordance 
with Swedish law and the District Court of Stockholm shall be the 
court of first instance.

rising of Bids
During the auction the bids will rise regarding the table specified to 
the left. Written bids will also be adjusted to these intervals.

This is an English translation of the Swedish version of Condition of 
Sales. In case of dispute only the Swedish version of the present Con-
ditions of Sales of Myntauktioner i Sverige AB is valid.

BUDSTEG / BIDSTEPS

-> 1000 SEK 50 SEK

1000-3000 SEK 100 SEK

3000-10000 SEK 200 SEK

10000-20000 SEK 500 SEK

20000-50000 SEK 1000 SEK

50000 SEK -> 2000 SEK



unik  = Unik i privata och offentliga samlingar / Unique in private and public collections.
rrrr  = 1-2 exemplar i privata samlingar / 1-2 specimens in private collections. 
rrr  = 3-5 exemplar i privata samlingar / 3-5 specimens in private collections. 
rr  = 6-10 exemplar i privata samlingar / 6-10 specimens in private collections. 
r  = Fler än 10 exemplar i privata samlingar, dock sällan förekommande i handeln / 
     More than 10 specimens in private collections; nevertheless rarely offered for sale.

RARITETSGRADER / DEGREES OF RARITY

KVALITETSGRADER / GRADING
Spegelglans Proof Polierte platte

0 Unc (Uncirculated) Stempelglanz

01 EF (Extremely fine) Vorzüglich

1+ VF (Very fine) Sehr schön

1 F (Fine) Schön

1? VG (Very good) Sehr gut erhalten

2 Poor Gering erhalten

VK Varying grades Unterschiedliche Erhaltungen

Vänligen notera att svensk kvalitetsbedömning i ett internationellt perspektiv är att betrakta som mycket strikt.
Please note that Swedish grading is considered as very strict.

ATT TÄNKA På / TO CONSIDER
fÖrsändelser
För försändelser av inköpta objekt svarar inte Myntauktioner 
i Sverige AB för högre försäkringsbelopp än vad som i varje 
fall kan avtalas med Posten. Alla andra försäkringslösningar/
transporter måste tecknas/ordnas av kunden själv. I det fall 
värdet av det försända överstiger det maximala ersättnings-
beloppet, påtar sig kunden själv hela risken om denne ändå 
begär försändelse. Myntauktioner i Sverige AB ansvarar inte 
heller för att försålda objekt verkligen är tillåtna för export. 

oM eMBallaget
Myntauktioner i Sverige AB garanterar inte, att det embal-
lage vari auktionsobjekten är emballerade vid försäljnings-
tillfället är fritt från mjukgörare eller på andra sätt lämpligt 
för långtidsförvaring.

international deliveries
For dispatches shipped to addresses outside Sweden, Mynt-
auktioner i Sverige AB do not take responsibility for hig-
her insurance values than what can be agreed with Posten, 
[www.posten.se]. Other logistic/insurance setups may be ar-
ranged by the customer. In case that the value of the shipped 
goods exceeds the maximum insurance cover, the customer 
is solely responsible if he requires such shipment. Mynt-
auktioner i Sverige AB do not response that sold coins are 
allowed for export.

paCKaging
Myntauktioner i Sverige AB does not guarantee that the ma-
terial in which the auction lots are packed in at the point of 
sale is free from softening chemicals or that it in any way is 
suitable for longtime storage.


