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1. Bakgrund  

1.1 Dessa allmänna villkor för uppdragsgivare (”Villkoren”) gäller mellan dig 
som privatperson eller er som företag, konkursbo eller annan juridisk per-
son (”Uppdragsgivaren”) och PS Onlineauktioner AB, org. nr. 556632-
1468, (”PS”) när Uppdragsgivaren lämnar uppdrag åt PS att för Uppdrags-
givarens räkning sälja Uppdragsgivarens egendom (”Auktionsföremål”) på 
auktion (”Uppdrag”). 

1.2 Auktionsföremål säljs till köpare (”Köpare”) av PS i eget namn men på 
uppdrag av Uppdragsgivaren. Parterna är därför ense om att eventuella 
kostnader, skador, krav, reklamationer m.m. som Köparen gör gällande 
mot PS med anledning av Uppdrag så långt möjligt ska överföras till Upp-
dragsgivaren (den s.k. back-to-back principen). 

1.3 För att kunna köpa Auktionsföremål via www.psonlineauktioner.se och 
därtill hörande sidor (”Webbplatsen”) måste Köparen acceptera PS all-
männa villkor för auktion online för näringsidkare (om Köparen är nä-
ringsidkare) alternativt PS allmänna villkor för auktion online för konsumen-
ter (om Köparen är konsument) (tillsammans ”Köpvillkoren”). 

2. Uppdrag 

2.1 När ett Uppdrag lämnas till PS åtar sig PS att förmedla försäljning av de 
Auktionsföremål som omfattas av Uppdraget via auktion online på Webb-
platsen i enlighet med PS rutiner och processer. 

2.2 Uppdragsgivaren ger PS ensamrätt att sälja de Auktionsföremål som om-
fattas av ett Uppdrag under den tid Uppdraget pågår.  

2.3 Uppdragsgivaren har alltid rätt att avbryta ett Uppdrag. Om ett Uppdrag 
avbryts efter att Auktionsföremål som omfattas av Uppdraget lagts ut på 
auktion ska PS dock alltid, trots avbrytandet, ha rätt att genomföra och av-
sluta aktuell(a) auktion(er). PS ensamrätt att sälja Auktionsföremålen forts-
ätter under sådana omständigheter att löpa fram till dess att auktion-
en/auktionerna avslutats. 

2.4 Om de Auktionsföremål som omfattas av ett Uppdrag, eller del av dessa, 
förblir osålda efter en första auktion har PS rätt att avbryta det aktuella 
Uppdraget.  

2.5 Om ett Uppdrag avbryts av endera parten ska Uppdragsgivaren inom en 
vecka från avbrytandet avhämta samtliga Auktionsföremål som Uppdraget 
omfattar vilka återfinns på någon av PS anläggning. Om Auktionsföremål 
inte hämtas inom nu nämnda tid ska Uppdragsgivaren ersätta PS för samt-
liga PS kostnader avseende lagerhållning m.m. som har samband med de 
Auktionsföremål som inte avhämtas. 

PS ONLINEAUKTIONER AB 

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR UPPDRAGSGIVARE 



 

 
 

2.6 Uppdragsgivaren är medveten om och samtycker till att Köparen kan vara 
både privatperson (konsument) och företag. 

3. Äganderätt m.m. 

3.1 Uppdragsgivaren försäkrar att denne är rättmätig ägare till och har en full 
och oinskränkt förfoganderätt till Auktionsföremål, samt att Auktionsföre-
mål inte är pantsatt eller på annat sätt är belastat. På förfrågan ska Upp-
dragsgivaren kunna styrka sin äganderätt till Auktionsföremål genom att 
uppvisa inköpskvitto, intyg eller annat av PS accepterat bevis. 

3.2 Uppdragsgivaren ska lämna sådan information om Auktionsföremål som 
PS från tid till annan efterfrågar. 

3.3 Bryter Uppdragsgivaren mot denna punkt 3 ska Uppdragsgivaren till PS 
betala ett vite om SEK 10 000 per Auktionsförmål, oavsett Auktionsföremå-
lets värde. Utgivande av nu nämnda ersättning inverkar inte på PS rätt att 
göra gällande andra påföljder med anledning av överträdelsen, t.ex. kräva 
ytterligare skadestånd om PS skada överstiger ersättningsbeloppet. 

4. Inlämning, risk och värdering 

4.1 Om annat inte överenskommits ska Uppdragsgivaren avlämna Auktions-
föremål till PS på den plats PS anvisar – vanligtvis på någon av PS anlägg-
ningar eller på platsen där Auktionsförmålet finns. Avlämnande ska ske på 
tid som parterna överenskommit i förväg. Vid avlämnande utför PS en 
undersökning tillsammans med Uppdragsgivaren.  

4.2 Om Auktionsföremål avlämnas på någon av PS anläggningar övergår ris-
ken för skada på Auktionsföremålet på PS vid avlämnandet. Om Auktions-
föremål förvaras på annan plats än PS anläggningar står Uppdragsgivaren 
för risken för skada på Auktionsföremålet såväl fram till som efter Avläm-
nade. 

4.3 Uppdragsgivaren är skyldig att så snart som möjligt, dock senast i sam-
band med avlämnandet, upplysa PS om samtliga kända fel och brister, ti-
digare skador på Auktionsföremålet samt annan information som PS rimli-
gen bör känna till för utförande av Uppdraget.   

4.4 Efter avlämnandet gör PS en värdering av, samt tar fram en objektsbe-
skrivning för, aktuella Auktionsföremål. Uppdragsgivaren ska kontrollera 
att alla kända fel finns med i objektsbeskrivningen innan Auktionsföremål 
läggs ut på auktion.  



 

 
 

5. Uppdragsavgift, provision m.m. 

5.1 För varje Uppdrag som Uppdragsgivaren lämnar till PS ska Uppdragsgiva-
ren, vid tidpunkt som PS anvisar, till PS betala en uppdragsavgift i enlighet 
med PS vid var tid gällande prislista. Uppdragsavgiften för ett Uppdrag 
återbetalas inte om Uppdraget avbryts av endera parten i enlighet med 
punkt 2 ovan. 

5.2 För varje Uppdrag som Uppdragsgivaren lämnar till PS ska Uppdragsgiva-
ren vidare, utöver ovan nämnda uppdragsavgift, till PS betala provision i 
enlighet med vad parterna överenskommit. Om parterna enats om provis-
ion i form av en procentsats ska denna förstås som en procent av det to-
tala försäljningspriset exkl. moms, såvida annat inte överenskommits. 

5.3 Om annat inte överenskommits svarar Uppdragsgivaren för eventuella 
frakt- och emballagekostnader för frakt, transport etc. av Auktionsförmål 
mellan parterna. 

5.4 Efter avslutat Uppdrag ska PS, när Köparen har utgett full betalning till PS 
för de Auktionsföremål som omfattas av Uppdraget och PS levererat des-
amma, inom 30 dagar redovisa och utbetala försäljningsersättningen av-
seende Uppdraget till Uppdragsgivaren, med avdrag för provision enligt 
punkt 5.2 ovan samt eventuella kostnader som Uppdragsgivaren ansvarar 
för såsom kostnader enligt punkt 8 nedan och eventuella reparations- och 
förbättringskostnader. Betalning sker till det bankkonto/bankgiro/plusgiro 
som Uppdragsgivaren angivit.  

5.5 Försäljningsersättningen enligt punkt 5.4 ovan ska inte utbetalas till Upp-
dragsgivaren om Köparen är konsument och denne utnyttjar sin ångerätt, i 
vilket fall försäljningsersättningen istället ska återbetalas till Köparen (se 
vidare punkt 7 nedan). 

6. Visning 

I de fall Auktionsföremålet inte avlämnas på någon av PS anläggningar ska 
Uppdragsgivaren hålla egendomen tillgänglig för visning för eventuella 
Köpare under normal kontorstid, vardagar kl. 8-17. 

7. Ångerätt 

Uppdragsgivaren är medveten om att Köparen, när denne är konsument, 
enligt gällande konsumentskyddslagstiftning alltid har rätt till 14 dagars 
ångerrätt. 



 

 
 

8. Reklamationer och skadeslöshet 

8.1 Hantering av reklamationer från Köpare ingår i PS uppdrag för Uppdrags-
givaren och parterna är överens om att reklamationer från Köpare alltid 
ska hanteras av PS. Om Köparen vänder sig till Uppdragsgivaren med re-
klamationsfråga ska Uppdragsgivaren hänvisa Köparen till PS. 

8.2 Reklamationer regleras genom sådan åtgärd i Köpvillkoren som PS bedö-
mer lämplig i det enskilda fallet. 

8.3 PS köper och säljer aldrig någonting för egen räkning. PS uppgift är istäl-
let att förmedla egendom från Uppdragsgivaren till Köpare. Med anled-
ning härav bygger dessa Villkor på den s.k. back-to-back principen; inne-
bärande att om Köparen enligt Köpvillkoren har rätt att rikta krav mot 
och/eller erhålla ersättning, skadestånd etc. av PS på grund av reklamat-
ion, fel eller brist i Auktionsföremål äger PS rätt att omedelbart rikta mot-
svarande krav mot och erhålla motsvarande ersättning, skadestånd etc. av 
Uppdragsgivaren.   

8.4 Uppdragsgivaren ska hålla PS skadeslös från alla krav och/eller kostnader 
som riktas mot eller uppstår för PS med anledning av att Köparen reklame-
rar sitt köp eller annars ställer krav mot PS med anledning av att fel eller 
brist föreligger avseende Auktionsföremål/Uppdrag i enlighet med Köp-
villkoren. 

9. Försäkring 

Uppdragsgivaren ansvarar för att Auktionsföremål är försäkrat och att 
eventuella skatter/avgifter är betalda fram till dess att Auktionsföremålet 
sålts. Om Auktionsföremålet finns på någon av PS anläggningar omfattas 
Auktionsföremål i regel även av PS vid var tid gällande företagsförsäkring, 
men PS lämnar ingen garanti härför och vid skada är Uppdragsgivaren en-
samt ansvarig. 

10. Personuppgifter 

10.1 PS, med telefonnummer 0325 – 61 82 90, är personuppgiftsansvarig för 
behandlingen av Uppdragsgivarens personuppgifter. 

10.2 PS kommer att behandla de personuppgifter som Uppdragsgivaren läm-
nar till PS eller som PS samlar in på Webbplatsen genom cookies för att 
fullgöra dessa Villkor, administrera auktioner/försäljningar, för direktmark-
nadsföring och för att i övrigt fullfölja PS åtaganden gentemot Uppdrags-
givaren. De personuppgifter som PS behandlar är bl.a. namn, person-
nummer, e-postadress, adress (inkl. postnummer och ort), bankkonto-



 

 
 

nummer och annan bankinformation, telefonnummer, budhistorik, organi-
sationsnummer, IP-adress och sökord. 

10.3 Användningen av uppgifterna kan även innebära samkörning med andra 
register, både inom och utom EU/EES, samt att personuppgifter överförs 
till andra bolag inom PS koncern i ovan nämnda syften i enlighet med gäl-
lande lagar och regler. Uppgifterna kan även komma att samköras eller 
delas med PS samarbetspartners såsom reklambyråer för t.ex. tryck och 
distribution, samt betalningsförmedlare och kreditföretag för betalning el-
ler kreditupplysning. PS kan också komma att samköra eller dela uppgifter 
med samarbetspartners som bedriver verksamhet i land utanför EU/EES. 

10.4 Den registrerade (d.v.s. den som en personuppgift avser) har, enligt gäl-
lande personuppgiftslagstiftning, rätt att en gång per kalenderår gratis få 
besked om vilka personuppgifter som behandlas om denne, oavsett hur 
dessa samlats in. Om den registrerade vill ha sådan information ska denne 
lämna in en skriftlig begäran till PS. Begäran ska skickas in underskriven av 
den registrerade per post till den adress som anges på Webbplatsen. Den 
kan alltså inte skickas per e-post. 

10.5 Om den registrerades personuppgifter behandlas i strid med gällande 
personuppgiftslagstiftning har denne rätt att begära att personuppgifter-
na rättas, blockeras eller raderas. 

10.6 Den registrerades personuppgifter får inte behandlas för ändamål som rör 
direkt marknadsföring om den registrerade motsätter sig sådan behand-
ling. Den registrerade har rätt att när som helst återkalla ett lämnat sam-
tycke om behandling av personuppgifter. Sådan återkallelse kan begrän-
sas till att endast avse del av behandlingen, exempelvis den som rör direkt 
marknadsföring. 

11. Ändringar av Villkoren 

PS har rätt att ändra dessa Villkor genom att meddela Uppdragsgivaren el-
ler genom införande av de ändrade Villkoren på Webbplatsen. Ändringar i 
Villkoren gäller från det att Uppdragsgivaren har accepterat Villkoren (i 
samband med nytt besök på Webbplatsen där godkännande sker elektro-
niskt), alternativt trettio (30) dagar efter att PS har informerat Uppdragsgi-
varen om ändringarna. PS rekommenderar att Uppdragsgivaren håller sig 
uppdaterad på Webbplatsen regelbundet för att bli varse om eventuella 
ändringar av Villkoren. 



 

 
 

12. Force Majeure 

Om PS fullgörande av sina åtaganden enligt Villkoren väsentligen försvå-
ras eller förhindras på grund av omständighet som PS inte kunnat råda 
över, såsom exempelvis allmän arbetskonflikt, krig, eldsvåda, blixtnedslag, 
terroristattack, ändrad myndighetsbestämmelse eller myndighetsingri-
pande, ska detta utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skade-
stånd och andra påföljder. Om PS fullgörande av Villkoren förhindras för 
längre tid än tre månader av befrielsegrund enligt denna punkt, får Upp-
dragsgivaren häva försäljningsuppdraget. 

13. Ogiltighet 

Om kompetent domstol, myndighet eller skiljenämnd skulle finna att nå-
gon bestämmelse i dessa Villkor är ogiltig eller icke-verkställbar, ska be-
stämmelsen i fråga och alla övriga bestämmelser vara gällande och verk-
ställbara i den utsträckning som tillämplig lag tillåter. De bestämmelser 
som förklarats ogiltiga eller som inte kan verkställas kommer att ersättas av 
relevanta juridiska vägledningar och råd. 

14. Tillämplig lag 

14.1 Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa Villkor ska tolkas i 
enlighet med svensk lag och i första hand lösas genom förhandlingar mel-
lan parterna. I de fall parterna inte når en överenskommelse, ska tvisten 
avgöras: 

(a) av svensk domstol, om Uppdragsgivaren är privatperson; och 

(b) genom skiljedom enligt Regler för Förenklat Skiljeförfarande för 
Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut, om Uppdragsgiva-
ren är näringsidkare.  

14.2 För skiljeförfarande enligt punkt 14.1 (b) ovan ska skiljeförfarandets säte 
vara Göteborg, Sverige. Språket för förfarandet ska vara svenska (såvida 
inte de tvistande parterna överenskommer annat).  

14.3 Skiljeförfaranden som äger rum enligt punkt enligt punkt 14.1 (b), all in-
formation som avslöjas och all dokumentation som inges eller utfärdas av 
eller på uppdrag av part eller skiljemännen under sådant förfarande samt 
alla beslut och skiljedomar som fattas eller meddelas i anledning av sådant 
förfarande ska behandlas strikt konfidentiellt och inte användas för annat 
ändamål än för förfarandet i fråga eller verkställandet av sådant beslut el-
ler sådan skiljedom och heller inte annars avslöjas för någon tredje man 



 

 
 

utan föregående skriftligt samtycke av den part som informationen rör el-
ler, vad gäller beslut och skiljedomar, de tvistande parterna. 

_____________________ 

Dessa Villkor har fastställts av PS den 16-03-2016 
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