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Artikel 1 – Definitioner
Auktions betingelser og vilkår: Disse generelle salgsbetingelser:
Bud: Forbrugeren som er registreret til deltagelse i auktioner
Tilbud: Det beløb der er budt på et produkt i en auktion inkl. Moms
Forbruger: Den fysiske person, som ikke handler på vegne af et erhverv eller en virksomhed
Købsaftale: Købsaftalen er en aftale indgået mellem personen med det højeste bud på en auktion
Køber: Den person der har budt det højeste bud når auktionen er afsluttet
Personlig data: De personlige oplysninger som skal afgives til vidaXL af forbrugeren, for at kunne blive
registreret og byde under en auktion.
Tildeling: En udtrykkelig erklæ ring fra vidaXL til køber, omhandlende auktionen hvor køber har lagt et bud tildeles
til køber. Denne erklæ ring kan omfatte en bekræ ftelse sendt pr. e-mail.
Auktion: En online auktion gennem auktionsafdelingen for salg af en eller flerer varer.
Forretning: En eller flere varer og/eller services

Artikel 2 – Anvendelse
2.1. Udover de generelle vilkår og betingelser for almindelige auktionsvilkår gæ lder også forholdet mellem
vidaXL og køber for hver auktion over vidaXL, brug af auktions hjemmeside, registrering af en køber,
som kan deltage i auktioner og på hver auktion der finder sted. Enhver (generelle) betingelser for en
køber er afvist af vidaXL.
2.2. Ved at deltage i en auktion erklæ rer deltagerne sig i forhold til hinanden og til forbrugerrådet, samt
vidaXL erklæ rer, at han eller hun er forpligtet til at handle efter disse vilkår. Betingelserne er bundet af
de juridiske konsekvenser, som følger heraf. En deltager er forpligtet til uden forbehold, at overholde
alle vilkår og betingelser, samt at afstå fra handler, der kan skade vidaXL som et online auktionshus.

Artikel 3 – Registrering
3.1. For at deltage i en auktion, skal køber på forhånd væ re registreret på auktions hjemmesiden, på den
måde vdaXl har foreskrevet. Desuden skal køber, for at deltage i auktioner, væ re autoriseret til at
udføre juridiske handlinger. Køber erklæ rer også, at væ re i juridisk tilstand til at kunne indgå købsaftaler

under de relevante auktioner. Køber skal uden forbehold acceptere de generelle vilkår og betingelser
samt almindelige auktions betingelser. vidaXL forbeholder sig retten til at næ gte registrering og
deltagelse i auktioner, samt når som helst af opsige enhver aftale.
3.2. Køber skal identificere sig selv korrekt ved den første anmodning, hvis han eller hun fejler, har køber
ikke lov til at deltage i auktionen.
3.3. Køber er forpligtet til at sikre, at de registrerede oplysninger som er afgivet til vidaXl, er korrekte. Køber
garanterer desuden nøjagtigheden af de oplysninger. Hvis denne information til enhver tid æ ndres, har
køber straks pligt til at underrette vidaXL herom.
3.4. Brugernavn og kodeord, som anvendes af en køber på en auktion, er strengt personlige og må ikke
overdrages af køber til tredjemand. Hvis køber frygter, at en anden kender til adgangskoden, skal køber
straks underrette vidaXL. Køber er ansvarlig for, og bundet af alle handlinger, der finder sted på en
auktion, og som opstår fra brugen af hans/hendes adgangskode og/eller brugernavn, selv i tilfæ lde af
misbrug, hvis køber er uforsigtig med hans/hendes brugernavn og adgangskode. vidaXL er også
berettiget på vegne af sæ lgeren til at kræ ve opfyldelse af de forpligtelser køber har indgået uner
betaling af bud, der har fundet sted ved hjæ lp af adgangskode og brugernavn på køber.

Article 4 – Beskyttelse af personlige oplysninger
4.1. vidaXl vil benytte de personlige oplysninger fra køber, i henhold til beskyttelse af personlige oplysninger
på sin auktions hjemmeside. Køber skal altid konsultere de seneste æ ndringer under beskyttelse af
personlige oplysninger, når han/hun benytter hjemmesiden.

Artikel 5 – Sikkerhed
5.1. vidaXL bestræ ber sig på, at beskyttese sine systemer mod tab af data og/eller ehver ulovlig brug. Vi vil
bruge de fornødne tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at gøre det.
5.2. Køber er forpligtet over for vidaXL, for at sikre hans/hendes computer – eller anden enhed – mod virus
eller andre ulovlige programmer eller filer, der er spredt via. Internettet. Endvidere skal køber træ ffe
passende foranstaltninger for at væ re sikret mod uautoriseret brug af hans/hendes password og
brugernavn fra tredjepart.

Artikel 6 – Auktions procedure
6.1. The Foreberedelse og afvikling skal udelukkende bestemmes af vidaXL. Det betyder blandt andet, at
vidaXL bestemmer tingenes tilstand før og under auktionen og har beføjelse til at afgøre, om der i
udtalelsen fra vidaXL, er rimelig grund til at udelade folk fra yderligere deltagelse, for at lukke for en
eller flere auktioner, samt at æ ndre udarbejdelsen af auktionerne, til ikke at anerkende et bud og
erklæ re den udgyldig, samt at suspendere, forny eller annullere en auktion eller træ ffe andre
nødvendige foranstaltninger.
6.2. Varigheden af en auktion er markeret på auktionens hjemmeside. Ikke desto mindre er vidaXLberettiget
til at annullere, afslutte, suspendere eller forlæ nge en auktion (for tidligt) til en enhver tid. Hvis en
auktion ikke er åben for alle købere på grund af tekniske problemer, vil vidaXL bruge retten til at
forlæ nge auktionen, men vidaXL er ikke forpligtet til at gøre det.
6.3. En køber er forpligtet til, på vegne af vidaXL, at følge instruktioner og anvisninger givet til ham eller
hende under en auktion.
6.4. Auktionen foregår i den anførte ræ kkefølge i auktionskataloget på auktionshjemmesiden. vidaXL
forbeholder sig dog stadig retten til at afvige fra sekvensen.
6.5. En køber accepterer de sæ rlige forhold og tekniske spørgsmål der kan opstå under en internet auktion.
Disse tekniske spørgsmål kan indeholde: Det er umuligt at få adgang til auktionshjemmesiden eller en
specifik auktion, at det er umuligt at udstede et bud, fejl eller mangler ved auktionshjemmesiden og/eller
den software der kører på auktionshjemmesiden. Endvidere kan vedligeholdelse på
auktionshjemmesiden og/eller det underliggende system betyde, at der kan opstå problemer, der kan
væ re begræ nset adgang til auktionshjemmesiden og/eller auktionen, samt stå i vejen for at afgive et
bud.

Artikel 7 – Beskrivelse af auktioner
7.1. Beskrivelser af et parti og alle oplysninger om auktionshjemmesiden er lavet på en ”ved bedst” basis.
Det kan derfor forekomme, at en beskrivelse af en auktion er ukorrekt eller ufuldstæ ndig.

Artikel 8 – Bud

8.1. Bud skal ske på den måde, som er angivet med vidaXL på auktionshjemmesiden. Auktionen håndteres
i henhold til "højestbydende" -princippet. vidaXL har ret til at æ ndre den måde, hvorpå en auktion
gennemføres på ethvert tidspunkt. Under auktionen, er der altid tegn på kun (en) offentlig opfordring fra
sæ lger at give et tilbud. vidaXL har ret til ikke at anerkende et bud, hvis der er rimelig grund i udtalelsen
fra vidaXL.
8.2. Et bud fra en køber tæ ller som et tilbud til vidaX. Køber er bundet af budet. Det er uigenkaldelig og
ubetinget. Enhver køber, som anset for at byde for sig selv, er personligt bundet mod vidaXL og for de
forpligtelser, der følger hans/hendes bud mod vidaXL. Dette gæ lder også, hvis køber handler på vegne
af en tredjepart.
8.3. Hvis flere personer byder i fæ llesskab, er de i fæ llesskab og hver for sig ansvarlige for de forpligtelser,
der følger heraf mod vidaXL.
8.4. vidaXL er berettiget til at deltage i auktionen, og at byde på vegne af en tredjepart på auktioner som
udbydes af sæ lger.

Artikel 9 – Indgåelse af købsaftale
9.1. Ethvert bud, som du placerer på vidaXL’s auktioner, udgør et juridisk tilbud om at købe varen. Du må
ikke tilbagetræ kke et bud, bortset fra under begræ nsede omstæ ndigheder som er tilladt i henhold til
gæ ldende lovgivning, for eksempel, hvor varen ikke er i overensstemmelse med den beskrivelse der
forekommer på hjemmesiden.
9.2. Deltagelse i en auktion, betyder ikke, at varerne senere vil blive solgt til køber. Selv om
auktionshjemmesiden viste, at en auktion finder sted i henhold til kontrakt om det højeste bud, fører det
ikke nødvendigvis til en købsaftale.
9.3. Er køber bekendt, at de varer, der sæ lges i auktionerne tilhører vidaXL, er købsaftalen etableret mellem
køber og vidaXL.

Artikel 10 – Fakturering og betaling
10.1. Medmindre andet er aftalt, skal kunden betale det skyldige beløb inden for 3 dage efter afslutningen af
onlineauktionen.
10.2. Ved salg af produkter til forbruger, er en forudbetaling på mere end 50% ikke tilladt. Hvis forudbetaling
er fastsat, kan forbruger kun udnytte rettighederne efter den fastsatte forudbetaling er opfyldt.
10.3. Forbrugeren har pligt til at indberette unøjagtigheder i data eller betalingsoplysninger. I tilfæ lde af
misligholdelse af brugeren, er operatøren underlagt de lovmæ ssige begræ nsninger, og har derfor ret til
opkræ ve de rimelige omkostninger for forbrugeren.
10.4. Det er ikke tilladt at bruge rabatkoder, når man betaler for en auktion.

Artikel 11 – Gæ ldende lov
11.1. For disse generelle vilkår og betingelser, og anden tvivl der måtte opstå, gæ lder loven i Storbritannien
ang. Anvendelse..

Artikel 12 – Andre bestemmelser
12.1. vidaXL forbeholder sig retten til at æ ndre de generelle auktionsvilkår og betingelser til enhver tid. I
tilfæ lde af æ ndringer, er de nye betingelser gæ ldende fra den næ ste auktion og fremefter. De vilkår og
betingelser som er gæ ldende ved starten af en transaktion, vil gæ lde indtil transaktionen er gennemført.
Din fortsatte brug af tjenesterne efter eventuelle æ ndringer af vilkår og betingelser, anses for at udgøre
din bindende accept af sådanne æ ndringer.

