19. Képeslap gyorsárverés
Örömmel mutatjuk be Önnek a Fodor Aukciósház tizenkilencedik képeslap árverésének anyagát!
Az árverés anyaga megtekinthető irodánkban július 13-22. között.
Ajánlattételi határidő: július 22. szerda

- interneten 20.00 óráig
- egyéb elérhetőségeinken 19.30 óráig

Árverésünkre licitálhat írásban, telefonon, e-mailben, online.
A megvásárolt tételek átvehetők július 23-án, csütörtökön 14.00 órától!
Maradékeladás: 2015. július 28. 8.00 óráig
Címünk: 1133 Budapest, Pozsonyi út 54.
Tel:
+36 1 354 1234
+36 1 797 3383
E-mail: info@fodoraukcio.hu

www.fodoraukcio.hu
Vásárlói jutalék: 20%

Nyitva tartás : H – P 10 – 16.30
K
10 – 18.30 (anyagmegtekintés 10 – 18.30)

3004. tétel

Árverési feltételek
A honlapunk használatához regisztráció szükséges, melyhez a következő adatokat kötelező
megadni: teljes név, lakcím, telefonszám, e-mail. Kérjük, a regisztrációnál jelölje meg, hogy
személyesen vagy postán veszi át a tételeket, illetve rendelkezzen a fizetési módról. Amennyiben a
későbbiekben ettől eltérne, jelezze ügyfélszolgálatunkon.
Az aktuális árverésre ajánlatot tenni személyesen, telefonon, faxon, e-mailben, levélben, illetve a
weboldalon keresztül lehetséges. Ha a honlapon keresztül licitál, akkor az árverés utolsó napján este
19.00 óráig várjuk az ajánlatokat, minden más esetben csak 18.30 óráig tudunk liciteket fogadni.
Később érkező licitek esetén reklamációt nem tudunk elfogadni!
Online ajánlattételre csak az oldalra való bejelentkezés után van lehetőség. Ehhez a megadott e-mail
cím és jelszó szükséges.

Az árverésen való részvétellel az Ügyfél kötelezi magát az elnyert tételek átvételére és
kifizetésére!
Amennyiben ez többszöri felszólításra sem történik meg, a Fodor Aukciósház Kft.-nek
jogában áll a követelését jogi úton érvényesíteni!
A licitálás licitlépcsők szerint történik, melyek a következők:
1 – 500Ft

50Ft

20.001 – 50.000Ft

2.000Ft

501 – 2.000Ft

100Ft

50.001 – 100.000Ft

5.000Ft

2.001 – 5.000Ft

200Ft

100.001 – 200.000Ft

10.000Ft

5.001 – 10.000Ft

500Ft

200.001 – 500.000Ft

20.000Ft

10.001 – 20.000Ft

1.000Ft

500.001 – 1.000.000Ft

50.000Ft

1.000.001Ft felett

100.000 Ft

Vásárlói jutalék: 20 %
Ajánlatokat csak a licitlépcsők betartásával tudunk elfogadni!
Azonos licitek esetén minden esetben a korábban megtett ajánlat nyer.
A honlapunkon az egyes tételeknél sosem a legmagasabb ajánlat látszik. A minimális ajánlat
mezőben a második legmagasabb ajánlat egy licitlépcsővel megnövelt értéke látható. Így tehát a
minimális ajánlat nem feltétlenül egyezik meg a tétel megnyeréséhez szükséges összeggel!
Mindennemű összebeszélés, vagy vállalkozás, amely arra irányul, hogy egy harmadik személyt
szerfelett magas kínálatra rávegyen és így megkárosítson, tilos és az árverésekről való kizárást
vonja maga után.
Az árverésre kerülő tételek a kihirdetett formában megtekinthetők. A tételek szavatosság nélkül,
minden hibájukkal és hiányosságukkal együtt, abban az állapotban kerülnek eladásra, amelyben az
árverés idején vannak.
Ajánlat törlésére az Árverező nem kötelezhető, azonban kivételes és indokolt helyzetben
végrehajtható.
Weboldalunkon a „Fiókom” menüpontban megtekintheti a korábbi árveréseken licitált tételeket,
illetve a „Licitfigyelő”-ben nyomon követheti az aktuális árverésen licitált tételeit és itt adhat rájuk
közvetlenül ajánlatot.

Az árverés lezárultával azonnal láthatók a leütési árak és a maradékeladás is megindul.
A „Fiókom” menüpont alatt már a kiértékelő listát is megtalálja, illetve automatikus e-mail megy az
elnyert tételekről. Sikertelen licitálás esetén is értesítést küldünk, ebben az esetben a fizetendő
végösszeg 0Ft!

Fizetési feltételek
Az elnyert tételek átvehetők személyesen irodánkban a nyitvatartási idő alatt, legkorábban az
árverést követő első munkanap délutánjától (14 óra).
Lehetőség van postai átvételre is, a fizetés utánvétellel vagy átutalással teljesíthető.
Fiókom menüpontban lehet beállítani az elnyert tételek átvételének módját.

Fizetési határidő: 2 hét.
A fizetési határidő letelte után az elnyert és át nem vett tételeket havonta 5% késedelmi
kamattal terheljük, illetve a nagyméretű tételek után a Fodor Aukciósház Kft. jogosult
tárolási díjat felszámítani.
Amennyiben az ügyfélnek 1 hónapon túli ki nem fizetett tételei vannak és többszöri
felszólításra sem reagál, a Fodor Aukciósház Kft. bármikor felfüggesztheti a hozzáférését a
honlapunkhoz!
Az elnyert tételek kifizetése az alábbi módokon történhet:
- készpénzzel
- banki átutalással
- banki készpénzbefizetéssel (+140Ft banki költség)
- PayPal-on keresztül (+4% PayPal költség) – info@fodoraukcio.hu címre
Bankszámlaszámunk:
Forint számla:
K&H Bank 10400126-50526550-50831003
IBAN: HU46 1040 0126 5052 6550 5083 1003
Swift: OKHBHUHB

Szállítási információk
Amennyiben postán kérte az elnyert tételeit, úgy 1-2 munkanapon újabb értesítést küldünk a
postaköltség összegéről és a teljes utalandó összegről. Ha utánvételes küldeményként kérte a
tételeit, úgy pár napon belül akként postázzuk.
A tételeket a teljes összeg beérkezését követően maximum 3 munkanapon belül postázzuk.
A levelek és csomagok kézbesítéséhez a Magyar Posta, illetve a DPD futárszolgálat szolgáltatásait
vesszük igénybe. Mindent megteszünk, hogy a lehető legkedvezőbb postaköltséget biztosítsuk.

Reklamáció
Személyesen átvett tételekkel kapcsolatban csak az azonnali reklamációkat tudjuk elfogadni.
Postai úton teljesített megbízások esetén a kézhezvételtől számított 72 órán belül jelzett reklamációt
tudjuk figyelembe venni.
Nagyobb tételeknél, gyűjteményeknél reklamációt nem áll módunkban elfogadni.

Adatvédelmi nyilatkozat
A személyes adatok felhasználásának célja többek között a hatékonyabb ügyfélszolgálati működés
biztosítása, weboldal, ill. szolgáltatások használatának megkönnyítése.
Az ön által megadott adatokat tisztességesen és törvényesen dolgozzuk fel.
Az adatokat meghatározott célra tároljuk és attól eltérő módon nem használjuk fel.
Megfelelő biztonsági intézkedéseket teszünk annak érdekében, hogy a jogtalan hozzáférést,
megváltoztatást vagy terjesztést megakadályozzuk.
Adatokat harmadik félnek semmilyen körülmények között nem adunk ki, kivéve a törvényben
meghatározott eseteket.

Fodor Aukciósház Kft.
Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-980099
Adószám: 23828065-2-42
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Mai Magyarország
3000. 1899. Bp. Svábhegyi fogaskerekű vasút (kis saroktörés) ..........................................................1500
3001. 1913. Bp. Várkert Kioszk, Forgó K. vendéglője (sarokhiba) ......................................................800
3002. 1900. Bp. Zugliget, Ferencsik villa (nyúzott bélyeg, alul kis hiba) .............................................800
3003. 1922. Bp. Rákosliget, Liget-sor ...................................................................................................800
3004. 1898. Balatonföldvár 3 képes kl. ...............................................................................................2000
3005. 1898. Badacsony, Balaton fürdő ................................................................................................1500
3006. 1899. Békéscsaba, Fő tér ...........................................................................................................1200
3007. 1899. Békéscsaba, Vasút u. ........................................................................................................1400
3008. 1899. Békéscsaba, ev. templomok, artézikút .............................................................................1300
3009. 1899. Békésszentandrás községháza fotó kl. .............................................................................1000
3010. 1899. Brassó, 3 képes graf. kl. (Geiger R.) ................................................................................1000
3011. 1927. Csepreg, bőrgyár - részlet ..................................................................................................800
3012. 1959. Eger kl., zsingagógával! .....................................................................................................300
3013. 1900. Füzesabony, pályaudvar ...................................................................................................1500
3014. 1899. Győr graf. kl. (Geiger R.) .................................................................................................1000
3015. 1927. Hévíz gyógyfürdő mozi ...................................................................................................1500
3016. 1910 k. Kecskemét, közgyűlési terem részlet (Székely B. festmény) .........................................800
3017. 1908. Keszthely, állomás és tőzsde ............................................................................................2200
3018. 1910 k. 3 db Leányfalu ..............................................................................................................1500
3019. 1899. Lillafüred, 6 képes mozaik kőnyomatos kl. .....................................................................2000
3020. 1898-1899. 2db Miskolc kl. .........................................................................................................800
3021. 1910k. Kötcse 3 képes kl. (kastélyok, templom) .......................................................................1000
3022. 1925k. Mátraballa r.k. templom .................................................................................................1000
3023. 1917. Nagykanizsa, Fő út .............................................................................................................800
3024. 1917. Nagykanizsa, laktanya (kis sarokhiba) ..............................................................................800
3025. 1900. Pécel, Községház tér (kis sarokhiba) ...............................................................................1000
3026. 1915k. Szalkszentmárton, Kossuth tér .......................................................................................1000
3027. 1900. Szeged Híd u. (lekerekített sarkok) ..................................................................................1200
3028. 1900. Szeged, utász laktanya (kis hiba) .....................................................................................1500
3029. 1900. Szob, fürdőház, nyaraló ...................................................................................................1500
3030. 1915k. Szombathely, püspökség ................................................................................................1000
3031. 1920. Tatabánya, cementgyár ....................................................................................................1000
3032. 1899. Piliscsaba, Klotild villatelep, vasúti menetrenddel ..........................................................2400
3033. 1900k. 2db Szarvas kl. ...............................................................................................................1500
3034. 1899. Trencsénteplitz látképe kőnyomatos kl. ...........................................................................1000
3035. 1917. Vác, fegyház ....................................................................................................................1000
3036. 1916. Vác, Kőkapu ....................................................................................................................1000
3037. 1899. Visegrád, Salamon tornya ................................................................................................1000

Magyar képeslap tételek
3038. 1898-1940. 156db Siófok képeslap, szép gyűjtemény, litho lapokkal, ritkaságokkal új berakóban!
MEGNÉZENDŐ TÉTEL! .....................................................................................................190000
3039. 1900-1930k. 22db magyar városkép ..........................................................................................5000
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3040. 1900-1930. 11 db magyar városképeslap, közte 7 db Pozsony, Szeged zsinagóga ...................2600
3041. 1900-1940. 15db magyar városképes lap, nagyrészt 1920 előttiek, vegyes minőségben ..........2800
3042. 1910-1940. 32 db magyar városkép vegyes minőségben ..........................................................2000
3043. 1912-40. 20 db magyar városképes kl. vegyes minőségben ......................................................2800
3044. 1900-1970. 125db vegyes képeslap, néhány régebbivel, nagyrészt az 1960-as évek fekete - fehér
városképes lapjai ........................................................................................................................1500
3045. 1900-1980. kb. 150db magyar városképes lap, közte régebbiek is, vegyes minőségben ..........3000

Felvidék
3046. 1899. Bártfa látképe, graf. kl. ....................................................................................................1000
3047. 1899. Érsekújvár 3 képes kl. ......................................................................................................1500
3048. 1899. Feketehegy - fürdő 4 képes kl. (bélyeghiány) ..................................................................1200
3049. 1898. Feketehegy - fürdő látképe .................................................................................................800
3050. 1900. Feketehegy - fürdő látképe ...............................................................................................1000
3051. 1899. Kassa, 3 képes kőnyomatos kl. ........................................................................................1200
3052. 1900. Lőcse - füred 2 képes kl. (nyúzott béélyeg) .......................................................................800
3053. 1898. Magas - Tátra fogaskerekű, Csorbai állomás ...................................................................3000
3054. 1900. Nyitra látképe ...................................................................................................................1000
3055. 1898. Pozsony, Palugyay ligeti kávézója graf. kl. (kis sarokhiba) ............................................1500
3056. 1898. Pozsony - Újtelep (kis sarokhiba) ....................................................................................1000
3057. 1900. Tót-megyer 3 képes kl. (kis hiba) ....................................................................................1500
3058. 1900. Trencsén - Teplicz Viktória nyaraló ................................................................................1000
3059. 1899. Trencsénteplitz látképe (bélyeghiány) ...............................................................................500
3060. 1900k. Új - Tátrafüred 3 képes kl. .............................................................................................1500

Erdély
3061. 1900. Arad, Andrássy tér ...........................................................................................................1200
3062. 1899. Arad, emlékmű graf. kl. ...................................................................................................1000
3063. 1898. Brassó - Kronstadt 4 képes kl. .........................................................................................1300
3064. 1899. Heltau látképe (Nagydisznód) kis hibák ..........................................................................1000
3065. 1913. Orsova, Adu-Kaleh mecset ..............................................................................................1000
3066. 1900. Vaskóh vasúti híd, alagút fotó kl. (hátoldalon firkálás) ...................................................1000

Horvátország
3067. 1899. 2db Fiume kl. ...................................................................................................................1200
3068. 1910 k. 2 db horvátországi kl: Sisak, Zemun .............................................................................1200

Külföldi képeslapok
3069. 1912. Ausztria, Portorose b. Triest, Riviera (nyúzott bélyeg) .....................................................800
3070. 1910 k. Bosznia, Brcko kl. .........................................................................................................1000

Külföldi képeslap tételek
3071. 1900k. 20db külföldi kl.: sok osztrák, kőnyomatosak is ............................................................5000
3072. 1900-1920. 62db külföldi városkép, főleg német, osztrák, olasz lapok ....................................3200
3073. 1910-2000. Cipősdoboznyi (kb. 600-800db) külföldi képeslap, kevés régivel, nagyrészt
megíratlan lapok .........................................................................................................................2600
3074. 1915 k. 16 db európai város képes kl, főként Közép-Kelet Európa ..........................................2400
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Motívum képeslapok
3075. 1910k. 4db humoros graf. kl.: Föld - Hold - csillagok ..............................................................1000

Motívum tételek
3076. 1900-1950. 35db vegyes motívum kl. ........................................................................................1500
3077. 1900-1915. 9db motívum kl.: viseletek, emberábrázolás ..........................................................1000
3078. 1915 k. 57 db vegyes motívum kl. .............................................................................................2400
3079. 1920-1960. kb. 60db gyermek + 20db hajó motívum graf. kl. ..................................................2000
3080. 1960-2000. kb. 300db modern művészeti kl. .............................................................................1500

Katonai témák
3081. 1915-1917. 18db I. vh. katonai tematikájú képeslap, fotó kl. ....................................................2000
3082. 1916. Haditengerészet temetés ...................................................................................................1200
3083. 1916. Haditengerészet temetés ...................................................................................................1000
3084. 1916. Haditengerészet temetés ...................................................................................................1200
3085. 1916. Haditengerészet, német tisztek fogadása .........................................................................1500
3086. 1916. SMS Körös sérülése fotó .................................................................................................1000
3087. 1916. "Csuka" Patrouillenboot ...................................................................................................2000
3088. 1916. Haditengerészet fotó ........................................................................................................2000
3089. 1917. SMS Temes újévi üdvözlet ..............................................................................................1200
3090. 1916. Bodrog monitor ................................................................................................................2400
3091. 1916. Bodrog monitor-gépjavítás ..............................................................................................3000
3092. 1916. Hölgy "SMS Hebe" feliratú kalapban ..............................................................................1500
3093. 1916. SMS Hebe tiszti étkező karácsonykor .............................................................................1500
3094. 1916. Haditengerészet "életkép" ................................................................................................1500
3095. 1916. Haditengerészet, születésnapi köszöntő díszelgés ...........................................................1500
3096. 1916. SMS Hebe ........................................................................................................................1200
3097. 1916. Haditengerészet temetés ...................................................................................................1500
3098. 1915 k. I. vh. 30 és feles mozsárágyú ........................................................................................1500
3099. 1915 k. I. vh. katonai fogadás a pályaudvaron ..........................................................................1500
3100. 1916. SMS Hebe tiszti étkező karácsonykor .............................................................................1500
3101. 1916. SMS Hebe ........................................................................................................................1500
3102. 1918. Haditengerészet, motorcsónak .........................................................................................1000
3103. 1916. SMS Hebe ........................................................................................................................1000
3105. 1915 k. I. vh. német hadirepülőgép ............................................................................................2000
3106. 1916. Haditengerészet, marha leterítése ....................................................................................2000
3107. 1916. Haditengerészet, aknák ....................................................................................................3000
3108. 1916. SMS Helgoland, belövés a kéményen .............................................................................1500
3109. 1915 k. 3 db I. vh. katonai graf. kl. ............................................................................................1000
3110. 1914. SMS Tegetthoff hadihajó .................................................................................................1000
3111. 1917. Tűzoltó autó .....................................................................................................................2000
3112. 1915 k. Haditengerészet, sertés feldolgozás fotó .......................................................................2000
3113. 1912. MHRT Erzsébet királyné gőzös a leégés után .................................................................1500
3114. 1916. "Kulpa" kórházhajó ..........................................................................................................1500
3115. 1916. SMS Körös fotó ...............................................................................................................1500
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3116. 1916. Automobil fotó bolgár katonával .....................................................................................1000
3117. 1916. SMS Temes (kis sarokhiba) .............................................................................................1500
3118. 1915 k. DDSG hajók a dokkban ................................................................................................2000
3119. 1916. Haditengerészet csónakverseny 3 db klf. fotó .................................................................1500
3120. 1916. Haditengerészet, aknák ....................................................................................................2000
3121. 1916. 3 db légi felvétel léghajóról, Roustschouck .....................................................................2000
3122. 1916. A régi Temes kiemelése 3 db fotó ...................................................................................2000
3123. 1916 k. 87 db fotó ill. fotó képeslap az I. világháborúból Roustschukból Bulgáriából, néhány
érdekesebb darabbal .................................................................................................................10000

Uralkodó, politikus
3124. 1916. Ferdinánd bolgár cár ..........................................................................................................800
3125. 1910 k. Bosznia, I. Ferenc József látogatása .............................................................................1200

Fodor Aukciósház Kft.
1133 Budapest, Pozsonyi út 54.

Tel: 1 794-9010
1 797-3383

IRODÁNKBAN KAPHATÓ GYŰJTÉSI
KELLÉKEK
Leuchtturm
Numis éremalbum, 5db lappal klf. színekben ....................................................................................... 3510.Numis éremalbum, 5db lappal, tokkal, klf. színekben .......................................................................... 4395.Numis Classic éremalbum, 5db lappal, klf színekben ........................................................................... 4985.Numis éremgyűjtő lapok, klf méretekben ............................................................................................. 1620.Optima Classic éremalbum, 10db lappal, klf színekben........................................................................ 6755.Numis Classic bankjegyalbum, klf színekben ....................................................................................... 6460.Optima Classic bankjegyalbum, 20db lappal, klf színekben ................................................................. 6640.Optima Classic gyűrűs berakó, tokkal, klf színekben............................................................................ 5870.Optima éremgyűjtő lapok, klf méretekben ............................................................................................ 1620.Grande lapok, 2-es, 3-as, 4-es osztásban ............................................................................................... 1240.Zsebalbum bankjegyekhez..................................................................................................................... 1590.Zsebalbum érmékhez, 96 férőhellyel ..................................................................................................... 2240.Zsebalbum éremkeretes érmékhez, 60 férőhellyel ................................................................................ 1460.Éremkoffer, 6 táblával, 112 férőhellyel ................................................................................................. 6460.Nagyító 3x-os......................................................................................................................................... 2050.Nagyító 4x-es ......................................................................................................................................... 1755.Nagyító 5x-ös, világítós ......................................................................................................................... 2050.Nagyító 6x-os, világítós ......................................................................................................................... 2640.Nagyító 20x-os, világítós ....................................................................................................................... 2935.Kézi UV-lámpa ...................................................................................................................................... 2935.Asztali UV-lámpa .................................................................................................................................. 4340.Képeslap berakó 100 férőhellyel, klf színekben .................................................................................... 3450.-

Lindner
Bélyegragasztó (1000db/cs)..................................................................................................................... 430.Bélyegalbum (A/4) 24 fehér lappal, klf színekben ................................................................................ 5075.Bélyegalbum (A/4) 24 fekete lappal, klf színekben .............................................................................. 5495.Bélyegalbum (A/4) 32 fekete lappal, klf színekben .............................................................................. 6815.Bélyegalbum (A/4) 16 fekete lappal, kék és bordó színben .................................................................. 3150.Bélyegalbum (A/4) 8 fekete lappal, kék és bordó színben .................................................................... 2040.Bélyegalbum (A/5) 8 fehér lappal, klf színekben .................................................................................. 1770.Bélyegalbum (A/5) 16 fehér lappal, klf színekben ................................................................................ 2385.Bélyegcsipesz, egyenes lekerekített, 12cm .............................................................................................. 710.Bélyegcsipesz, egyenes lapát, 12cm ........................................................................................................ 710.Bélyegcsipesz, hajlított lekerekített, 12cm .............................................................................................. 710.Bélyegcsipesz, hajlított lapát, 12cm ........................................................................................................ 710.Bélyegcsipesz, egyenes hegyes, 15cm ................................................................................................... 1920.Bélyegcsipesz, egyenes lapát, 15cm ...................................................................................................... 1920.-

Fodor Aukciósház Kft.
1133 Budapest, Pozsonyi út 54.

Tel: 1 794-9010
1 797-3383

Stecklap 3 soros (100db) ....................................................................................................................... 3800.Stecklap 4 soros (100db) ....................................................................................................................... 3800.Stecklap 5 soros (100db) ....................................................................................................................... 5780.FDC album (230x148mm), 100 férőhellyel, klf színekben ................................................................... 2985.FDC album (280x150mm), 100 férőhellyel, klf színekben ................................................................... 4100.Víztiszta tok régi képeslapokhoz (T74) 100db ...................................................................................... 2540.Víztiszta tok modern képeslapokhoz (T76) 100db ................................................................................ 3160.Víztiszta tok levelekhez (T83Q) 128x190mm, 100db ........................................................................... 3660.Víztiszta tok levelekhez (T86) 148x210mm, 100db.............................................................................. 5250.Éremcsipesz, teflonos 12cm .................................................................................................................... 840.Zsebalbum érmékhez, 48 férőhellyel ..................................................................................................... 1030.Hartberger összetapasztható éremtok, klf méretekben .............................................................................. 25.Bankjegytok, víztiszta (888) 213x152mm, 100db................................................................................. 4630.Bankjegytok, víztiszta (893) 140x80mm, 100db ................................................................................... 2800.Bankjegytok, víztiszta (894) 156x80mm, 100db ................................................................................... 2890.Silbo ezüsttisztító folyadék .................................................................................................................... 2640.Silbo réz- és sárgaréztisztító folyadék ................................................................................................... 2640.Lindner ezüsttisztító folyadék................................................................................................................ 3390.Lindner aranytisztító folyadék ............................................................................................................... 3390.Lindner réz-, sárgaréz-, ón-, nikkeltisztító folyadék.............................................................................. 3390.Silux ezüsttisztító folyadék .................................................................................................................... 2215.Silux aranytisztító folyadék ................................................................................................................... 2215.-

EGYÉB KELLÉKEKRŐL ÉRDEKLŐDJÖN MUNKATÁRSAINKNÁL!
Tel: + 36 1 354 1234
E-mail: info@fodoraukcio.hu

Fodor Aukciósház Kft.
1133 Budapest, Pozsonyi út 54..

Tel: +36 1 354-1234
Fax: +36 1 354 1235
E-mail: info@fodoraukcio.hu

Megbízás a …………………………… árverésre
Név: ……………………………………………… Ügyfélszám: ………………
Cím: ………….…………………......................…. Telefon: …………..………
Átvétel módja:

személyesen

postán (utánvétel, utalás)

Megbízom a Fodor Aukciósház Kft-t, hogy az alábbiakban felsorolt tételeket a megadott
maximális licitár erejéig részemre megvásárolja. Az árverési szabályokat ismerem és
elfogadom. A megvásárolt tételek ellenértékét a számla kézhezvételekor kifizetem.

Dátum: ………………………….. Aláírás: …………………………………...

Tételszám

Ajánlat

Tételszám

Ajánlat

Tételszám

Ajánlat

