AUKTION Onsdagen 1 April KL. 20.00. www.jarlvik.com
www.jarlvik.com Massor av bilder och fler objekt på internet.
se auktionslistan på internet. Större text och bilder !

En del objekt syns bara på internet ex nummer som saknas i denna katalog, samt objekt 16001- 17926 mer brev och stpl Sverige.
AUKTION för skriftliga bud, senaste tid för mottagande av bud är onsdagen 1 april 2020, klockan 20.00

VISNING:

preliminärt : Torsdagen 26 mars ,måndagen 30 mars kl. 14.00-18.00,
dock i något begränsad omfattning och endast mot telefon anmälan senast dagen innan kl 12.00.
Ring för specifik information.

BUD

SKRIFTLIGA- , eller INTERNET BUD SKA VARA OSS TILLHANDA Onsdag 1 April 20.00 SENA BUD . RING 08 6692686 ,070-6504926.

Resultat : Förhandsfakturor på erhållna objekt skickas med vanlig post inom en vecka från auktionen, alternativt e-mailfaktura.

HÄMTNING EFTER ÖVERENSKOMMELSE PER TELEFON när ni erhållit förhandsfaktura.
UPPLYSNINGAR om objekt kan fås per telefon 08-669 26 86 ,0706504926
Fotostatkopior går att skriva ut från internet. Kan eventuellt skickas om vi hinner. Tidsavgift kan tillkomma
				
En del objekt syns bara på internet

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 					FÖRKORTNINGAR (Abbreviations)			
Sverige förfilateli och brev,FDC		
1-752 se även internet 16000-16 187
Svenska stämplade frimärken		
753-3035 se även internet 16188-17926
Svenska ostämplade frimärken *		
3036-2773				
Provtryck **, * (*)
		
3855-3895				
Svenska postfriska **
3896-5643				
Svenska 5-strip **
		
5644-5929				
Rullar,ARK
5930-6167				
Häften
			
6168- 6914
		
Häftespartier			
7015-		
Buntar,Lådor, Nominal, kilov, mm
7218		
Samlingar och partier, SVE		
7268-8417 			
kl
Norden				
8418-11209			
Europa , HV, (Michel nr)		
11210-14166			
USA ( Michel nr.)			
14253-14848			
Samlingar Norden ,Europa,HV, USA
14849-15504			
Extra Avdelning brev och stämplat Sverige bara på internet
16001-17926
								
								
Catalogues		
				
Scandinavia
Facit (F)						
All world
Michel (Mi)						
								
		
Många objekt med utrop under 250 syns bara på internet.
								
		
Many lots startprice under 250 is seen only on internet
								
								
								

**
postfriskt		
mint unhinged
*
ostämplat		
mint hinged
(*)
ostpl.utan gummi
unused no gum
LYX=L
LYX = 5		
collectors piece
PR=P
prakt = 4		
superb (XF or EF extra fine)
AB
mycket gott ex = 3
very fine copy (v.f., VF)
BA
gott ex = 2
fine copy
F
AB centr märkesbilden tangerar ej perforeringen = 3		
AB centr stamp picture clear from perforation = 3
stpl=st=s stämpel		
cancellation, used
klipp		
on piece
centr=c
centrering		
centering, c
vc
välcentrerad
well centered,
wc
kt
kort tand		
short perf,
sp
ktt
korta tänder
short perfs,
spp
kht
kort hörntand
short corner perf, scp
ktspts
kort tandspets
short perf.tip
spt
vht
vikt hörntand
bent corner perf
bcp
lvht
lätt vht.		
slightly vht.
lbcp
ft.
felande tand
missing perf
mp
tu
tunn		
thin
th
tu. fl.
tunn fläck		
thin spot
th.sp
ri.
riss		
tear
ve
veck		
crease
cr.
def
defekt		
defect
var
variant		
variaty
n.i.
nyans intyg
shade certificate
rv

rättvänd		

upright

		
AUKTIONSVILLKOR
---Objekten säljes till högstbjudande för näst högsta bud plus en höjning med 10%.
---Finns endast ett bud säljes objektet till minimipris. Vid lika bud gäller det först inkomna.
---Utropspriserna är även minimipriser. Underbud godkännes ej.
---På auktionspriset tillkommer 20% i provision. vi tillämpar VMB (Vinstmarginalbeskattning).
---Vid postbefordran tillkommer porto och föräkring. Vid inköp under ca 500kr kan objekten skickas 			
		
i vanligt brev (förskottsbetalning och på köpares risk), då tillkommer endast porto + fakturavg min 12 kr. Utland;to abroad 22kr
---Likvid skall erläggas inom 15 dagar efter avisering om inte annat överenskommits före auktionen. Vid försenad betalning förbehåller vi

oss rätten till 2% dröjesmålsränta per påbörjad månad och eventuellt påminnelseavgift 50 kr. Men ring så går det oftast att få mer tid att betala.
---Ibland finns dubbletter av utropsnr (mest ** och likvärdigt matrial) då kan objekt även erhållas till näst högsta bud.
---äganderätten till inropat objekt övergår till köparen först när full likvid erhållits.
---Om full betalning inte erlagts inom 40 dagar förbehåller vi oss rätten att sälja objekten på köparens bekostnad. Men på 25år har vi alltid kommit överens.
---Utländska köpare erhåller normalt förhandsfaktura.
---Svenska kunder kan välja förhandsfaktura med vanlig post eller postförskott. Vi kan tyvärr inte hantera specifika krav på frankering.
---Berättigade reklamationer beaktas endast om de returneras i ursprungligt och otvättat skick och om de är oss tillhanda				
inom 14 dagar efter leverans. Prakt och Lyx är delvis subjektiva begrepp som är delvis definierade genom bilderna då detta syns tydligt i
katalogen eller på internet i full storlek eller förstoring så anses ni ha godkänt centrering , stämpel och tandning enligt bild och kan inte returneras pga.
ex LYX blir PR-LYX i attest. Vill ni bjuda på specifika krav meddela innan bud ges eller när bud skickas. Speciella krav kan avisas och buden strykas.
Samlingar och partier kan normalt inte reklameras.
----Angivet bud är bindande och innebär godkännande av ovanstående villkor.
		CONDITIONS OF SALE

---Lots are sold to the highest bidder at 10% above the second highest bid.		
		
Höjningar
---When there is only one bid the lot will be sold at reserve price.					
10%
---All prices stated are reserve prices. Bids below that will not be accepted. 		
---A 20% buyer´s premium will be added to the ”hammer price” as well as postage 		
Bid increases 10%		
			
and insurance costs. We use ”margin scheme ” (regarding VAT).
---Foreign cusomers will receive proforma invoices. All bids in SEK Swedish kronor.

BJÖRN JARLVIK FILATELI , BOX 9110 ,102 72 STOCKHOLM,
tel 08 669 26 86 , mobil 0706504926

bj@jarlvik.com , ( bj@jarlvik.net, )

