18. Képeslap gyorsárverés
Örömmel mutatjuk be Önnek a Fodor Aukciósház tizennyolcadik képeslap árverésének anyagát!
Az árverés anyaga megtekinthető honlapunkon június 1-10. között.
Ajánlattételi határidő: június 10. szerda

- interneten 20.00 óráig
- egyéb elérhetőségeinken 19.30 óráig

Árverésünkre licitálhat írásban, telefonon, e-mailben, online.
A megvásárolt tételek átvehetők június 11-én, csütörtökön 14.00 órától!
Maradékeladás: 2015. június 16. 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)

3021. 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

Beadási feltételek
Irodánk kéthetente szervez online numizmatikai, illetve havonta filatéliai árveréseket, melyekre a
következő témákban várunk anyagokat:
Filatélia:

Numizmatika:
- magyar fém- és ezüstpénzek, bankjegyek
- külföldi fém- és ezüstpénzek, bankjegyek
- magyar és külföldi aranypénzek
- Római Köztársaság és Császárság pénzei
- Görögország és egyéb ókori államok pénzei
- külföldi és magyar emlékveretek, plakettek, kitüntetések
- militária
- részvények, értékpapírok, sorsjegyek.

- magyar és külföldi gyűjtemények, tömegbélyegek
- futott levelek
- képeslapok
- papírrégiség, fotók, régi iratok

Árverésünkre beadható legkisebb értékű tétel 500Ft.
Amennyiben a tételek leírását a beadó végzi, úgy a saját felelőssége, hogy a feltüntetett leírások
és egyéb feltüntetett adatok a valóságnak megfeleljenek. A beadó tudomásul veszi, hogy a nem
megfelelő leírásból eredő reklamációkat, esetleges költségeket a Fodor Aukciósház Kft. bármikor
jogosult érvényesíteni vele szemben.
A beadó hozzájárul, hogy a Fodor Aukciósház Kft. a beadott tételeket belátása szerinti
árverésen vagy a megjelölttől eltérő módon szerepeltesse, kikiáltási árát megváltoztassa vagy azt a
beadónak visszaszolgáltassa.
Egyéb esetekben a Fodor Aukciósház Kft. a tételeket eredeti kikiáltási áron szerepelteti árverési
katalógusában, valamint internetes oldalán és a lehetőségekhez képest a legmagasabb áron árverezi.
Amennyiben nincs a kikiáltási árra és a tételek leírására vonatkozó külön megállapodás, úgy azt
a Fodor Aukciósház Kft. saját belátása szerint, körültekintő szakmai alapossággal határozza meg. Ha a
beadó ennek ellenére kifogásolja a leírást vagy a kikiáltási árat és a tételeket visszavonja, minden
ebből eredő költséget megtéríteni köteles.
Az árverésre beadott minden tétel után tételenként 100Ft kezelési költséget számolunk fel,
továbbá
minden egyes eladott tétel után jutalékot kérünk, mely nagyságának megállapítására a tételek beadási
értéke szolgál.
Az árverési jutalékok a következők:
500 – 5000Ft-ig

20%

5001 – 50.000Ft-ig

15%

50.001 – től

10%

A beadott tételek elszámolása, kifizetése: árverés után 1 hónappal.
Nagyobb összegű szállítás esetén külön megállapodás lehetséges.
Mindennemű vétel és árverési beadás közvetítőjének egyedi megállapodás szerinti jutalékot
fizetünk.
Budapest, 2014. január 7.
Fodor Aukciósház Kft.
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Mai Magyarország
3000. 1899. Balatonfüred, graf. kl. (Geiger R., bélyeghiány) .............................................................1000
3001. 1899. Bártfa látképe, graf. kl. ....................................................................................................1200
3002. 1906. Békés, 5 képes mozaik kl. ................................................................................................1200
3003. 1899. Békéscsaba, Fő tér ...........................................................................................................1500
3004. 1899. Békéscsaba, Vasút u. ........................................................................................................1500
3005. 1900k. Békéscsaba, Köröspart, Rosenthal gőzmalom ...............................................................1500
3006. 1899. Békéscsaba, ev. templomok, artézikút .............................................................................1500
3007. 1899. Békésszentandrás községháza fotó kl. .............................................................................1500
3008. 1899. Békésszentandrás 3 képes mozaik kl. ..............................................................................1300
3009. 1899. Brassó, 3 képes graf. kl. (Geiger R.) ................................................................................1500
3010. 1899. Budapest, 3 képes kőnyomatos graf. kl. (saroktörés) ......................................................1000
3011. 1899. Bp. Lukácsfürdő graf. kl. (Geiger R., kis sérülések) .......................................................1000
3012. 1903. Bp. Székesfővárosi Pavillon, vendéglő, kávéház kl. .......................................................1000
3013. 1905-1910. 3db Bp. kl. (Andrássy szobor, Kossuth L. u., Váczi körút) ....................................1200
3014. 1904. Bp. 3 képes mozaik kőnyomatos kl. ................................................................................1000
3015. 1935k. Bp. Fővárosi Könyvtár belső 7db klf. kl. .......................................................................1500
3016. 1940k. Bp. Négy Szürke Söröző 2db fotó kl. ............................................................................1200
3017. 1940k. Bp. Négy Szürke Söröző 2db fotó kl. ............................................................................1200
3018. 1930-1948. 5db Budapest képeslap ...........................................................................................1000
3019. 1899. Debrecen, főiskola, piac részlet .......................................................................................1500
3020. 1900. Debrecen, Csokonai szobor (min. sarokhibák) ..................................................................800
3021. 1899. Debrecen 7 képes mozaik kőnyomatos kl. (közte izr. templom) .....................................3600
3022. 1899. Debrecen, 3 képes kőnyomatos kl. (kis hibák) ................................................................2000
3023. 1900. Debrecen, ref. nagytemplom ............................................................................................1000
3024. 1900. Debrecen, színház, zenede ...............................................................................................1300
3025. 1899. Debrecen, sarokház felirat nélkül ....................................................................................1500
3026. 1899. Debrecen, Kossuth u. .......................................................................................................1500
3027. 1900. Debrecen, gőzmalom, csónakázó tó .................................................................................1500
3028. 1900. Debrecen 3 képes mozaik kl. (törött) .................................................................................800
3029. 1899. Debrecen, laktanya látképe ..............................................................................................1500
3030. 1899. Debrecen 3 képes kőnyomatos kl. (nyúzott bélyeg) ........................................................2000
3031. 1899. Debrecen, Kossuth u. .......................................................................................................1500
3032. 1899. Debrecen, Piacz u. ............................................................................................................1500
3033. 1899. Debrecen, 2 képes kőnyomatos kl. ..................................................................................2400
3034. 1899. Debreczen, 5 képes mozaik ..............................................................................................2000
3035. 1899. Debrecen, Piac u. (kis saroktörés) ....................................................................................1500
3036. 1899. Debrecen, Deák F. u. zsinagógával ..................................................................................2000
3037. 1899. Debrecen, izr. templom ....................................................................................................4000
3038. 1916. Esztergom, Széchenyi tér .................................................................................................1000
3039. 1920k. Felsőgalla, új szénosztályozó .........................................................................................1500
3040. 1920k. Felsőgalla, mésztelepi iskola .........................................................................................1200
3041. 1920k. Felsőgalla, régi mésztelep ..............................................................................................1200
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3042. 1920k. Felsőgalla, új mészkemencék .........................................................................................1800
3043. 1930k. 2db Felsőgalla kl. ...........................................................................................................1800
3044. 1900. Füzesabony, pályaudvar ...................................................................................................2000
3045. 1918. Gyöngyös IV. Károly látogatása ........................................................................................800
3046. 1899. Győr graf. kl. (Geiger R.) .................................................................................................1200
3047. 1903-1920. 3db Győr kl. ............................................................................................................1000
3048. 1935. Gyula, József Szanatórium, saját bélyegzővel ...................................................................800
3049. 1910. Hidasnémeti új vasúti híd .................................................................................................1000
3050. 1899. Hortobágy 5 képes mozaik kl. (saroktörés) .....................................................................1000
3051. 1915k. Kaposvár, Szántó laktanya (bélyeghiány) ......................................................................1000
3052. 1900-1910k. 2db Kőszeg (kis hibák) .........................................................................................1000
3053. 1899. Lillafüred, 6 képes mozaik kőnyomatos kl. .....................................................................3000
3054. 1915-1940. 5db klf. Mezőtúr kl. ................................................................................................2000
3055. 1898. Miskolc, Kossuth szobor ....................................................................................................800
3056. 1899. Miskolc ref. templom (érdekes egyrétegű lap!) ...............................................................1000
3057. 1899. Miskolc 3 képes mozaik kl. .............................................................................................1500
3058. 1917. Miskolc, Széchenyi u. ......................................................................................................1000
3059. 1899. Miskolc látképe (nyúzott bélyeg) .......................................................................................800
3060. 1912. Örkény Tábor katonai gyakorlat ......................................................................................1200
3061. 1916. Pécs, pályaudvar (kis saroktörés) .....................................................................................1000
3062. 1925. Sárospatak járásbíróság ......................................................................................................600
3063. 1910k. Sátoraljaújhely törvényház ...............................................................................................800
3064. 1915. Sátoraljaújhely, Fő u. .........................................................................................................800
3065. 1904. Szarvas, dr. Lengyel S. palotája .......................................................................................1500
3066. 1899. Szarvas, ag. ev. templom .................................................................................................1300
3067. 1900. Szarvas, postaépület .........................................................................................................1500
3068. 1899. Szarvas, 4 képes mozaik kl. (nyúzott bélyeg) ..................................................................1500
3069. 1899. Szatmár város látképe ......................................................................................................1300
3070. 1930k. Szeged, zsinagóga ..........................................................................................................1000
3071. 1916. Szolnok, pályaudvar belső ...............................................................................................1200
3072. 1916. Szolnok megyeháza .........................................................................................................1000
3073. 1935k. Tatai bányászat sütöde ...................................................................................................1200
3074. 1935k. Tatai bányászat, fatelep ....................................................................................................800
3075. 1920. Tatabánya, cementgyár és mészkőbánya .........................................................................1200
3076. 1920. Tatabánya, cementgyár ....................................................................................................1500
3077. 1920k. Tatabánya látképe ..........................................................................................................1500
3078. 1920k. Tatabánya, Központi kazánház ......................................................................................1800
3079. 1920k. Tatabánya, brikettgyár ...................................................................................................1800
3080. 1899. Trencsénteplitz látképe kőnyomatos kl. ...........................................................................1500
3081. 1930k. Vésztő, Fő u. ....................................................................................................................800
3082. 1915-1930k. 3db magyar település vízimalommal: Jászberény, Lenti, Nagytálya ...................1500

Magyar képeslap tételek
3083. 1912-1918. 2db délvidéki, 3db horvátországi kl. ......................................................................1000
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3084. 1925-1940. 12db Leányfalu kl. ..................................................................................................1000
3085. 1900-1910k. 14db felvidéki fürdőélet kl. (főként Pöstyén, Trencsénteplicz) ............................6000
3086. 1912-1940. 15db magyar városképes kl., nagyrészt régebbi elcsatolt területek is! ...................2000
3087. 1900-1915. 21db tört. Magyarország fürdőhely, fürdőélet felvidéki lapok nélkül ....................8000
3088. 1900-1950. 22db Magyarország kl., néhány elcsatolt területtel ................................................4400
3089. 1900-1940. 28db magyarváros kl., közte századfordulósak is, néhány sérült lap .....................3400
3090. 1910-1970. 26db magyar városképes lap ...................................................................................3800
3091. 1960-1990. kb. 150db modern képeslap, nagyrészt magyar városok ..........................................800
3092. 1950-1990. Modern képeslap hagyatéki tétel: kb. 600db lap, külföldi és magyar város képek,
üdvözlők, sok íratlannal .............................................................................................................2000
3093. 1970-1990k. kb. 300-400db modern üdvözlő kl. .........................................................................800

Felvidék
3094. 1899. Besztercebánya 2 képes kl. ..............................................................................................2000
3095. 1898. Iglófüred, kőnyomatos mozaik kl. (II.o. min, sarokhiány) ................................................200
3096. 1899. Kassa, 3 képes kőnyomatos kl. ........................................................................................1500
3097. 1917. Rózsahegy, rokkant kórház ..............................................................................................1600
3098. 1897!! Magas - Tátra kőnyomatos 4 képes kl. ...........................................................................3000
3099. 1920-1930k. 7db Pozsony - Bratislava kl. .................................................................................1500
3100. 1898. Tátra, Virágvölgy kőnyomatos mozaik kl. (bélyeghiány) ...............................................1200
3101. 1916. Tátrafüred, vasúti állomás (kis sarokhiba) .........................................................................800
3102. 1899. Trencsénteplitz látképe (bélyeghiány) ...............................................................................800
3103. 1899. Zólyom, vas és bádog gyár ..............................................................................................2000
3104. 1900. Zólyom látképe fotó kl. ....................................................................................................1500
3105. 1899. Zólyom látképe (kis beszakadás) .......................................................................................500
3106. 1920k. 4db felvidéki kl.: Dobrina, Galánta, Losonc, Nagyszombat ..........................................1800

Kárpátalja
3107. 1915k. Beregszász, Méhes-ház ..................................................................................................1000
3108. 1917. Csap, ref. templom .............................................................................................................800
3109. 1915k. Huszt, posta és járásbíróság ...........................................................................................1000
3110. 1916. Ungvár, Ung részlet a zsinagógával .................................................................................1200
3111. 1916. Uzsoki híd katonai motívummal ......................................................................................1200

Erdély
3112. 1899. Arad, emlékmű graf. kl. ...................................................................................................1200
3113. 1930k. Kézdivásárhely fotó kl. (3 sarkon ragasztó nyomás) .......................................................800
3114. 1899. Szatmár, Deák tér .............................................................................................................1000
3115. 1899. Szatmár, zárda ..................................................................................................................1200
3116. 1899. Szatmár, Deák tér 2 képes kl. (kis sarokhiba) ..................................................................1300
3117. 1899. Szatmár, Deák tér (saroktörés) ...........................................................................................800
3118. 1899. Szatmár, igazságügyi palota, fűrésztelep .........................................................................1500
3119. 1899. Szatmár, új vigadó és szálloda .........................................................................................2000
3120. 1912. Szovátafürdő, Nyaralók .....................................................................................................800
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Képeslap tételek
3121. 1899-1945. 850 db vegyes motívum lap, többek között domborlitó, állatok, nők, gyerekek,
Degi-olaj, Stengel, törpe és még sok más! Érdemes átnézni! vegyes minőség .......................25000
3122. 1940k. 11db elcsatolt terület kl. ...................................................................................................500

Külföldi képeslapok
3123. 1910k. 9db Deutscher Schulverein kl. .........................................................................................600

Külföldi képeslap tételek
3124. 1900-1910. Ausztria 17db Wien képeslap .................................................................................1500
3125. 1900k. 20db külföldi kl.: sok osztrák, kőnyomatosak is ............................................................8000
3126. 1915k. 15db kl. az O-M. Monarchia területéről (Lemberg, Wr Neustadt) ................................3000
3127. 1930k. 21db Lyon képeslap nagyrészt a vásárról ......................................................................2000

Motívum képeslapok
3128. 1910k. Singhoffer J. halász mester graf. reklámlap (megviselt állapot) ......................................500
3129. 1917-1925. 3db graf. kl.: 2 cserkész, 1 katonai (II.o. min.) .......................................................1000
3130. 1925k. 3db eszperantó mot. kl. ..................................................................................................1000
3131. 1925k. 4db eszperantó mot. kl. ..................................................................................................1500
3132. 1915-1930. 3db Zeppelin témájú kl. ..........................................................................................1800

Motívum tételek
3133. 1900-1940. 108db vegyes üdvözlő képeslap (86db századfordulós, 22db későbbi) .................6000
3134. 1900-1950. Motívum képeslap tétel: 130db üdvözlő, motívum, kevés fotó lap, ebből kb. 30db kis
üdvözlő kártya néhány jobb darabbal ........................................................................................3000
3135. 1915k. 16db "család és a front" üdvözlő kl. ..............................................................................1500
3136. 1915k. 24db "férfi és nő" üdvözlő kl. (vegyes minőség) ...........................................................1500
3137. 1915-1930. 58db üdvözlő kl. (karácsony, újév, húsvét, névnap) ..............................................3000
3138. 1947. Lenin élete 10db graf. kl. ...................................................................................................800

Üdvözlő lapok
3139. 1910k. 2db rátétes ill. dombornyomású kl. ................................................................................1000

Katonai témák
3140. 1915k. 3db I. vh. graf. kl. ...........................................................................................................1200
3141. 1916. 3db I.vh. katonai lap, Stryj ...............................................................................................1500
3142. 1930k. 6db katonai graf. kl. (szign: Szabó) .................................................................................800

Uralkodó, politikus
3143. 1900. I. Ferenc József ráapplikált képpel .....................................................................................800

Állatok
3144. 1899. 2db malacos graf. humoros kl. .........................................................................................1000

Cserkész
3145. 1925k. Dreher - Maul csokoládé reklám kl. (cserkész motívum) ..............................................1500
3146. 1926. Cserkész Márton L. graf. kl. ............................................................................................1000
3147. 1926. Cserkész Nemzeti Nagytábor Velősy graf. kl. .................................................................1000
3148. 1926. 2db cserkész Márton L. grafikai kl. .................................................................................1500
3149. 1929. 2db Baden - Powell főcserkész kl. ...................................................................................1500
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3150. 1929. 2db Jamboree magyar résztvevői kl. (sarokhibák) ..........................................................1000

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

