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OFFENTLIG

Auktionarius er advokat Henrik Thinggaard.
Auktionsvilkår, betalingsbetingelser m.m. findes bagerst i 

auktionshæftet
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Nr.1: Man 18-264
Årgang 1998  

Euro 2  

Synsfri sammenkobling 

Phv største ttv 16000 kg 

Veksellad  

Ladlængde over 5,99m 
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Nr. 2: Man TGA 18-350
Årgang 2005  

EURO 3  

Vejvenlig affjedring 

Synsfri sammenkobling



4

Nr. 3: Scania 82
Årgang 1984  

Kran 1150 hmf    

Synsfri sammenkobling 

Åbent lad med sidefjæle 

Ladlængde over 5,99 m
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Nr. 4: Köhler anhænger
Årgang 1989 

Veksellad 

Ladlængde over 5,99 m 

Tromle bremser 

Synsfri sammenkobling 

Vejvenlig affjedring 
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Nr. 5: Bus
Volvo B10

Udført i aluminium

Tidligere DSB-bus

Årgang 1990

Anhængertræk

Km 1.182.188
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Nr. 6: Hejselad
Årgang ukendt
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Nr. 7: Fire søjlet lift
Årgang 1996

Køber demonterer selv liften.
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Nr. 8: Ford Fiesta
Årgang 2007 

1,6 i motorkode FYJA 

Km-tal 600 

Uden registreringsafgift. Bilen har været anvendt til undervisnings-

brug, og har aldrig været indregistreret.
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Nr. 9: Opel Corsa
Opel Corsa 1,2 SZ

Årgang 1998 

Km-tal 651

Uden registreringsafgift. Bilen har været anvendt til undervisnings-

brug, og har aldrig været indregistreret.
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Nr. 10: Fiat Marea
Årgang 2002 

ELX 1,9 TD

Km-tal 299000 

Uden registreringsafgift. Bilen har været anvendt til undervisnings-

brug, og har aldrig været indregistreret.
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Nr. 11: Dyvelboremaskine 
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Nr. 12:Dyvelboremaskine 
2
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Nr. 13: Makkerstemmer 1
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Nr. 14: Makkerstemmer 2
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Nr. 15: Dyvelboremaskiner
(2 maskiner)
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Nr. 16: Langhulsbore-
maskine
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Nr. 17: Fræser 1
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Nr. 18: Fræser 2
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Nr. 19: Fræser 3
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Nr. 20: Afretter
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Nr. 21: Tapmaskine
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Nr. 22: Blæser
2 stk
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Nr. 23: Båndsavsklinge
sliber
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Auktionsvilkår 
Løsøreauktion hos EUC Nordvest 

Fredag den 20. august 2021 
 
 

1. 
Alt sælges i den stand, hvori det ved hammerslaget er og forefindes uden ethvert ansvar for 
auktionarius og rekvirenten, EUC Nordvest. Eventuelle beskadigelser, mangler eller reparatio-
ner kan ikke forventes anført i kataloget. Selv om visse mangler måtte være anført, er dette ikke 
nødvendigvis ensbetydende med, at øvrige genstande er uden mangler. Da alle effekter har 
været tilgængelige under eftersyn, tages reklamationer ikke til følge. Fra hammerslagstidspunk-
tet henstår effekterne for køberens egen regning og risiko i enhver henseende. Køber har ikke 
fortrydelsesret. 
 
Der er ikke nummerplader på køretøjerne, alle køretøjer er afmeldt. Køber skal selv sørge for 
prøveplader og omregistrering. 
 
Mht. personbilerne er der ingen registreringsattest – bilerne er brugt til undervisning på mekani-
keruddannelsen. 
 

2. 
Det solgte skal straks fjernes og henligger fra hammerslaget for køberens regning og risiko. 
 
Hvad der ikke straks hentes eller ikke rettidig betales, kan uden varsel påny bortsælges, enten 
under hånden eller ved auktion for første købers regning og denne er da pligtig at tilsvare de 
derved forårsagede omkostninger og tab uden at have krav på muligt overskud. 
 

3. 
Den, der byder for en anden, forpligter sig herved som selvskyldnerkautionist. Køber flere i for-
ening, hæfter de solidarisk. De, der indestår som kautionist for andre, hæfter som selvskyldner-
kautionist. 
 

4. 
Mindste bud og overbuds størrelse beror på den, der foretager opråbet, opstår der, efter at 
hammerslaget er givet, tvivl om, hvem der er højestbydende, eller såfremt flere byder samtidig, 
foretages nyt opråb. Den, der byder for en anden, hæfter som selvskyldnerkautionist. 
 

5. 
Ejendomsretten over det solgte overgår først til køberen, når købesummen med eventuelle ren-
ter og omkostninger er fuldt erlagt. 
 

6. 
Alle katalognumre er af rekvirenten erhvervet i henhold til momsfritagelsesreglen i Momsloven § 
13, hvilket indebærer at hammerslagsprisen (budsummen) tillægges 19% i auktionsomkostnin-
ger (15 % + moms). Køber kan her ikke foretage fradrag for moms.  
  
Lastbiler og biler sælges under særlig bestemmelse om autosalær hvor købersalæret udgør 10 
% + moms af salær, dog maks. Kr. 4.000,00 + moms af salær, eller i alt kr. 5.000,00. 
 

7. 
Skønner auktionslederen, at der kan opnås et væsentligt højere bud på en ny auktion, kan han 
bestemme, at der skal afholdes en anden og sidste auktion. 
 

8. 
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Rekvirenten indestår for at de bortauktionerede effekter overdrages i ubehæftet stand. 
 
I henhold til hvidvaskreglerne kan der alene betales med kontanter op til kr. 19.995,00, hvorfor 
auktionskøbere skal sikre sig at de har mulighed for elektronisk betaling. 
 
Yderligere vilkår forbeholdes. 
 
 
 
Thisted, den 16.august 2021. 
 
 
Henrik Tinggaard 


