Påmeldingsliste til NRHF´s Vår 23/5 Auksjon 2020
Auksjonsliste fra:
Adresse:
Konto nr.:
Email:
Nr. Gjenstandsbeskrivelse (maks 42 tegn)

Medlem nr.:

Telefon:
Vurdering

Min. pris
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Merk:
Grå skraverte felt må fylles ut for at påmelding skal bli registeret.
Mail eller telefon bør fylles ut for kontakt ved eventuelle endringer.
Påmeldingsfrist Vår auksjon Tirsdag 21. April kl. 19:00
Obs !! minstepris er nå 200 kr

Innbydelse til vår auksjonen på Kjenn skole i Lørenskog den 23/5/2020 .
Vi minner om at auksjonen kun er for medlemmer i NRHF.
Maks. ca. 20 gjenstander pr. selger. Nesten alle kategorier historisk elektronikk- og
kommunikasjonsrelatert utstyr (ikke data, foto og lignende). Vi prøver å begrense det
totale antall gjenstander til ca. 350 pr. auksjon. Selgere bes sette opp sine lister i
prioritert orden. Styret forbeholder seg retten til å stryke de lavest prioriterte
gjenstander slik at antallet totalt sett ikke overskrider den angitte grensen. Ved fristens
utløp vil alle selgere få sine gjenstander tilfeldig plassert på den endelige auksjonslisten.
Kun påmeldte gjenstander blir lagt ut på auksjonen. Det tillates ikke bytte av
auksjonsobjekter etter påmeldingsfristens utløp. Hvis selger ikke selv tar med seg usolgte
gjenstander etter auksjonen påløper det selger et gebyr på kr. 100,- pr gjenstand.
Minste utropspris er kr. 200,-. Oppnås ikke kr. 200,- går gjenstanden tilbake til selger.
Selger kan selv angi høyere minstepris, men hvis gjenstanden ikke blir solgt, må selger
betale 10 % i gebyr av minstepris til foreningen (maks. 500 kr).
Hvis gjenstanden veier over 20 kg, så oppgi dette med bokstavkode X. Glemmer selger å
oppgi X og gjenstanden blir solgt til forhåndsbud må selger betale et ekspedisjonsgebyr
på kr. 300,-.
Foreningen tar forøvrig 5 % i kommisjon på solgte gjenstander fra selger (og kjøper).
Foreningen tar ikke noe ansvar for eventuelle skader på gjenstandene under auksjonen,
transportskader etterpå eller selgers opplysninger om apparattype og tilstand.
Legg gjerne med et bilde og/eller ytterligere beskrivelse av auksjonsgjenstanden som da
kan legges på vår internettside. Kun jpeg, pdf, doc og excel filer kan benyttes. Maks.
størrelse på hver enkelt fil (bilde/beskrivelse) er 100kB.
Påmeldingen må være oss i hende senest (absolutt seneste frist):

Tirsdag 21. April kl. 19:00.
Påmeldingen sendes pr. E-post til: auksjon@nrhf.no , eller per post til:
Norsk Radiohistorisk Forening. Mekanikerveien 32, 0683 Oslo.
Merk konvolutten ”Auksjon”
Merk vi har opplevd at brev noen ganger kan ta opptil to uker før vi får det så send inn i god tid !!

Hilsen
Styret
Vennligst vurder gjenstandene ut fra følgende NYE skala (f.eks: A,E,H) og husk å føre det opp i listen:
A
B
C
D
E
F
G

Gjenstand strøken (Mint)
Gjenstand pent brukt
Gjenstand ripete/stygg/slitt
Gjenstand ukomplett (deler mangler)
Gjenstand restaurert
Gjenstand defekt
Gjenstand virker delvis

H
I
J
K
R
X
Y

Gjenstand virker
Gjenstand opplakkert
Original dokumentasjon
Kopi av dokumentasjon
Gjenstanden ikke prøvet
Gjenstanden veier mer enn 20 kg.
Gjenstand ikke egnet for sending.

