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Jag vill föranmäla min maskin till PS lantbruks/entreprenadauktion 14 oktober 
2015. 

PS lantbruk/entreprenadsauktion hålls på www.psonlineauktioner.se den 14 oktober och all 
budgivning sker via nätet. Visning av de anmälda maskinerna äger rum efter separat 
överenskommelse. 

Antalet maskiner på auktionen är begränsat. Störst chans att få vara med på auktionen har maskiner 
som bedöms vara intressanta för lantbruksintresserade och har realistiska minimipris. 

E-posta din föranmälan
Välkommen att anmäla din maskin! Fyll i fälten i blanketten, spara ner den på hårddisken. E-posta 
sedan blanketten tillsammans med foton av maskinen till oss på PS Onlineauktioner, info@ps.se.

Maskinen granskas och värderas av PS värderingsmän. Om du har frågor så är du välkommen att 
skicka ett e-postmeddelande till oss eller ringa på 0325-61 82 90. 

Grunduppgifter om maskinen 

Fabrikat och modell Årsmodell 

Maskintyp Distansmätare/tim 

Motortyp Ev. reg. nr. 

Kryssa i det som stämmer bäst överens med maskinens skick 
Perfekt skick 

Bra skick 

Fullt fungerande, men kräver renovering för att bli i bra skick 

Renoveringsobjekt 

Reservdelsobjekt 

Detaljerad beskrivning av maskinens skick 
Vad är bra med maskinen? 
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Vad är dåligt med maskinen? 

Kort historik om maskinen (hur länge har du haft den, tidigare ägare, import, renoveringar o.s.v.) 

Vilken utrustning har maskinen? 

Uppfattning om maskinens värde 
Vad begärs för liknande maskiner i samma skick på 
marknaden? 

Mitt lägsta försäljningspris 

Namn, adress & telefonnummer 
Namn 

Gatuadress 

Postnummer Ort 

Telefonnummer E-postadress

Ev. övrig info. 

Postadress PS: PS Onlineauktioner AB ”Lantbruksauktion”, Kindsvägen 44, 512 50 SVENLJUNGA 
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