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Information
ang. försäljningen av
husbil Rapido 992 M Mercedes-Bens (reg. nr. TXP 298)
på offentlig auktion

Tid och plats för auktionen m.m.
Auktionen

hålls

advokatbyråns

fredagen

lokaler

den

på

12

oktober

adressen

2018,

kl.

Rademachergatan

17,

14.00

i

632

20

ESKILSTUNA. Förordnad god man med uppgift att ombesörja auktionen
och fördela köpeskillingen är advokaten Gustaf Pontén.
Den som önskar bjuda på auktionen skall närvara på plats eller
genom

ombud.

Ombud

skall

kunna

förete

skriftlig

fullmakt

i

original. Endast om överenskommelse har träffats i förväg med den
gode mannen kan intressent tillåtas närvara per telefon. Önskemål
om att närvara per telefon skall framföras till den gode mannen
minst två arbetsdagar före auktionen.
Visning
Visning av husbilen sker onsdagen den 10 oktober 2018, kl. 16.
Visning sker på adressen Smedby 6, Kvicksund (Tumbo Husvagnars
gamla

verkstadslokaler).

Vid

visning

kan

fordonet

startas

och

olika funktioner testas. Som fordonet är avställt får det dock
inte provköras.
Anmälan till visning görs till advokat Gustaf Pontén per telefon
016-134020 eller e-post ponten@advokatgruppen.net.
Beskrivning av husbilen.
Vägbeskrivning, fotografier och beskrivning av husbilen finns att
tillgå på www.advokatgruppen.net under fliken ”Försäljning”.

Advokatgruppen
Mellansverige
Kontor Eskilstuna
Rademachergatan 17
632 20 ESKILSTUNA
Tfn 016-13 40 20
Fax 016-13 66 90

Kontor Strängnäs
Finningevägen 52
645 42 STRÄNGNÄS
Tfn 0152-144 20
Fax 0152-16902

Kontor Mellösa
Sundtorp; Mellösaverken
MELLÖSA
Tfn 0157-217 20

Budgivning
Budgivningen är öppen, vilket innebär att bud som lämnas löpande
redovisas till säljarna och övriga spekulanter. Spekulanterna får
då möjlighet att bjuda över varandra. Lägsta tillåtna första bud
är 500.000 kr och minsta tillåtna höjning av budet är 10.000 kr.
Betalning
Har

ett

bud

antagits

skall

inroparen

omedelbart

betala

hela

köpeskillingen till av den gode mannen anvisat bankkonto i SEB
eller Swedbank. Observera att det inte är tillräckligt att endast
uppvisa

kvitto

betalningen

om

måste

registrerat

inkomma

till

betalningsuppdrag,
den

gode

mannen

utan

omgående.

att
Den

budgivare som har annan bank än Swedbank eller SEB bör därför i
förväg kontakta sin bank för att efterhöra hur betalningen kan
genomföras på sådant sätt att medlen omgående inflyter på det
konto som den gode mannen anvisar.
Fullgör inte inroparen vad som ovan anges är inropet ogiltigt och
husbilen ropas därvid ut på nytt.
Äganderättens övergång; avhämtning
Äganderätten övergår till köparen först när den gode mannen har
accepterat budet och dessutom mottagit full betalning för det bud
som han accepterat.
Det ankommer på köparen att genast efter äganderättens övergång
avhämta fordonet eller träffa överenskommelse med markägaren om
fortsatt nyttjande av uppställningsplats. Underlåter köparen att
göra detta äger säljarna rätt till ersättning för de kostnader som
säljarna härigenom förorsakas.
Friskrivning m.m.
Det ankommer på varje spekulant att noggrant undersöka husbilen.
Husbilen överlåtes i befintligt skick och utan några garantier
från

säljarna.

Friskrivning

sker

från

allt

ansvar

för

sådana

eventuella fel och brister, av vad slag det vara må, som köparen
kunnat

upptäcka

undersökning

av

vid

en

i

husbilen,

samband
inklusive

med

visning

eventuella

noggrant

utförd

avvikelser

från
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upprättad beskrivning av husbilen. Köparen äger således för sådana
fel eller brister inte rikta något krav, av vad slag än vara må,
mot säljarna.
Registrering av ägarbyte
Säljarna och köparna skall ombesörja att anmälan om ägarbyte görs
till Transportstyrelsen.
Eventuella anspråk mot säljarna
Eventuella anspråk för fel eller brist i anledning av köpet skall
köparen rikta direkt mot säljarna.

Eskilstuna den 2 oktober 2018
Gustaf Pontén

i egenskap av förordnad god man
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