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Auktionsvillkor, Jubileumsmedaljer Lunds universitet 350 år
MEDALJAUKTION OCH VISNING LÖRDAGEN DEN 11 FEBRUARI.
MEDALJERNA VISAS
Lördag 11 februari kl. 14.00–15.30 i Universitetshusets aula, Paradisgatan 2, Lund. Auktionen
börjar kl. 15.30 och beräknas pågå en dryg timme. Bomullsvantar för okulärbesiktning av medaljer
tillhandahålls under visning av expertis.
BUDGIVNING
Sker genom registrering av personuppgifter och uppvisande av legitimation hos LU:s sekretariat på
plats i Universitetshusets aula. Sekretariatet öppnar kl. 14:00. Budgivaren erhåller kundnummer (budspade) och är därmed godkänd för att bjuda på auktionen. Förhandsregistrering som
budgivare går bra att göra genom formulär på www.lu.se/medaljauktion och du kan då hämta ut
din budspade snabbare genom att uppvisa legitimation i sekretariatet.
Budgivning i auktionssalen
LU:s sekretariat hjälper till med registrering av kundnummer och utlämning av budspade under
visning och auktion i aulan från kl. 14.00. Bjud på medaljen genom att tydligt lyfta upp och visa
spaden (kundnumret) för auktionsförrättaren. Medaljerna kommer att ropas ut i nummerordning
1-35. Genom att avge det högsta budet blir du köpare av medaljen. Vid klubbslaget har den som
avgivit det högsta budet ingått bindande avtal om köp. Vid lika bud avgör auktionsförrättaren
vilket bud som skall gälla. Denne avgör även om budgivningen skall återupptas på grund av
osäkerhet om sista bud.
Skriftligt inropsuppdrag
Om du inte har möjlighet att närvara under auktionen kan LU:s sekretariat bjuda för din räkning.
Detta gör du genom att fylla i en elektronisk blankett på www.lu.se/skriftligt-bud-medaljauktion
fram till den 11 februari kl. 14:00. LU bjuder sedan så förmånligt som möjligt för din räkning upp till
högst angivet belopp. Vid skriftligt inropsuppdrag har du möjlighet att bjuda på maximalt fem (5)
st. medaljer.
LU:s sekretariat kontaktar dig efter vunnen budgivning för överenskommelse kring betalning och
utlämning av medalj.
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BETALNING
I direkt anslutning till auktionens avslut sker betalning genom kortbetalning (VISA eller Mastercard)
i LU:s sekretariat.
I de fall betalning inte kan ske på plats i anslutning till auktionen ska betalning och utlämning av
medalj(er) ske efter överenskommelse med LU:s sekretariat. Betalning måste göras senast
2017-02-21.
Budvinnare kan också betala mot faktura eller till bankgiro efter överenskommelse med LU:s
sekretariat dock senast 2017-02-21. Medalj(er) hämtas då ut på Jubileumskansliets expedition vid
överenskommen tidpunkt efter att beloppet har kommit Lunds universitet tillhanda.
ÖVERLÄMNING AV MEDALJER
Jubileumsmedaljerna överlämnas mot betalning auktionsdagen 11 februari, om inte annat
överenskommits av LU:s sekretariat med budgivaren enligt ovan.
BEHÅLLNING AV INTÄKTER FRÅN AUKTIONEN
Ingen inropsprovision eller slagavgift tillkommer. All behållning av auktionen tillfaller ett särskilt
och sedan tidigare beskrivet forsknings- och utställningsprojekt vid Lunds universitets Historiska
Museum. Mer information om detta finns att läsa här: http://lu350.blogg.lu.se/jubileumsmedaljerkan-ge-korstolsfynd-nytt-liv/
BONUSVINSTER
Bonusvinster som erhålls vid auktionen utlöses efter överenskommelse med respektive
arrangemangsvärd. Observera att vissa evenemang är tidsbestämda och måste lösas ut på
fastställda datum. Bonusvinsterna är ej personliga, utan får överlåtas men kan ej bytas mot andra
evenemang.
EJ SÅLDA MEDALJER
Vid den händelse att en medalj inte uppnår reservationspris (bevakning) återropas medaljen
(osåld).
FRÅGOR:
E-postadress: lu350@rektor.lu.se
Jubileumskansliet: Daniel Parknäs Örnfelt, tel. 0702-74 58 43

