
Stor mynt- og seddelauksjon

 i  Romsdal  Myntforening 

Lørdag 19. mars 2022 kl. 11:00  på 

Scandic Seilet i Molde. 

        Visning fra kl. 09:00.

Igjen har vi gleden av å invitere mynt-og seddelsamlere til en virkelig stor auksjon i Molde. 

Innleveringer fra flere store samlinger gjør det fortsatt mulig for oss å ønske velkommen til en 

kvalitetsauksjon.

Til alle innleverere: Tusen takk for tilliten dere viser oss.

Denne gangen kan vi by på 60-70 gullmynter, over 10 speciedalere, årgangsmynter og sedler i 

toppkvalitet. Av sedler er vi spesielt stolt over å kunne tilby 50 kroner 1944 London. Billige

mynter, sedler og lotter har vi selvsagt også med på auksjonen. 

Totalt inneholder auksjonen 839 nummer med et samlet utrop på ca.1.300.000 kr. 

Skriftlige bud, mailbud og telefonbud mottas inntil kl. 09:00 lørdag 19. mars. 

For tilreisende jobber vi med mulighet for visning også fredag kveld. 

Årsmøtet i foreninga vedtok uendret kontingent for 2022. Det betyr kr 100 for medlemmer som får

lister på mail, og kr 300 for medlemmer som ønsker lister tilsendt pr. post.

VENNLIGST BETAL KONTINGENTEN NÅ. PURRING ER TIDKREVENDE FOR OSS.

VELKOMMEN TIL VÅRHALVÅRETS STØRSTE AUKSJON I MOLDE. 

Romsdal  Myntforening
               Ragnar Kyllo

                   formann

Dersom du ikke kan møte og ønsker å by, kan du gjøre det på følgende måter:

1. Brevbud til foreningas postadresse: Boks 479, 6401 Molde.

2. Mail til formannen:   rag-kyll@online.no

3. Telefon til formannen: 91 32 03 64

______________________________________________________________________________

Boks 479 6401 Molde        Bankgiro: 9650.46.61374

mailto:rag-kyll@online.no


AUKSJONSVILKÅR 

Foreningsauksjon: Dette er en frivillig myntauksjon for Romsdal Myntforenings medlemmer og 
andre interesserte. 

Skriftlige bud: Må være oss i hende senest dagen før auksjonen. Ved like bud gjelder 
det første innkommende bud. Når skriftlige bud/mailbud er høyest, vil budgiveren få tilslaget 
på nest høyeste bud + fast høyning. 
Bud kan også gis pr. tlf. 913 20 364 eller E-post: rag-kyll@online.no 

§ 11 i auksjonsloven: Auksjonarius kan nekte personer å delta i auksjonen. Han kan avise bud, 
trekke tilbake, omgruppere eller dele objekter. Ved uenighet under auksjonen 
kan han utlyse ny budgiving eller bestemme hvem av budgiverene som skal 
få tilslaget. 

Faste høyninger: Fra kr       1,- til kr     50,- blir høynet med kr     1,- 
Fra kr     50,- til kr   100,- blir høynet med kr      5,- 
Fra kr   100,- til kr   500,- blir høynet med kr   10,- 
Fra kr   500,- til kr 1000,- blir høynet med kr   50,- 
Fra kr 1000,- til kr 2000,- blir høynet med kr 100,- 
Fra kr     2000,- til kr 5000,- blir høynet med kr 200,-
Fra kr 5000,- og oppover blir høynet med kr 500,-

Vurdering og pris: Kvalitetsbedømmelsene foretas etter beste skjønn av auksjonskomiteen. De i 
katalogen anførte priser er minstepriser. 

Provisjon: Provisjon betales av kjøper med 10% på tilslaget. 

Betalingsvilkår: Budene er bindende. Objektene er selgers eiendom inntil de er betalt. 
Skriftlige tilslag tillegges porto/omkostninger og kan sendes som Norgespakke etter mottatt 
betaling. Risikoen for objektet går over til kjøper ved tilslaget. 

Reklamasjon: 1. Auksjonsobjektene selges i den stand de er beskrevet og med de 
oppførte henvisninger. 

2. Dersom arrangør eller innleverer har gjort en feil i beskrivelsen / 
henvisningen og dette har betydning for kjøperen, er det full 
reklamasjonsgrunn.

3. Det er ingen reklamasjon på kvalitet o.l. for tilstedeværende kjøper, 
som vi forutsetter har gått gjennom objektene på forhånd og godkjent 
disse før budgivingen.

4. Det er ingen reklamasjon på lotter, da disse som regel er anført i v.k og 
lavt satt i minstepris.

5. Skriftlig budgiver som ikke godtar objektets kvalitet, kan sende dette 
tilbake med sine kommentarer, og auksjonskomiteen vil vurdere 
objektet på nytt. Dersom komiteen godtar reklamasjonen, vil 
kjøpesummen bli refundert. Slike innsigelser må gjøres straks, innen 1 
uke etter mottagelsen.

Reglement: Auksjonsvilkårene og reglement for avgivelse av bud, skriftlig eller tilstede, 
anses budgiver å ha gjort seg kjent med og akseptert. 

Henvendelser og 

skriftlige bud: Romsdal Myntforening, Postboks 479, 6401 Molde 

Telefon til formannen : 913 20 364 
E-post: rag-kyll@online.no 

Bankgiro: 9650.46.61374 








































