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Alkoholijuomien huutokaupan 

myyntiehdot 
 

Nämä ehdot ovat voimassa 2017-01-01 alkaen 

 

1. YLEISTÄ 

 
1.1. Systembolaget AB, rek. nro. 556059-9473, Kungsträdgårdsgatan 14, 103 84 Stockholm (”Systembolaget”) on 

antanut Bukowski Auktioner AB:lle, rek. nro. 556434-1369, Box 1754, 111 87 Stockholm (”Toimittaja”) 

toimeksiannoksi järjestää huutokauppoja koskien Ruotsin alkoholilain (2010:1622) ja Systembolagetin ja Ruotsin 

valtion välisen sopimuksen mukaisiksi arvokkaiksi keräilyesineiksi määriteltyjä alkoholijuomia. Arvokas 

keräilyesine on viini, väkevä viini, väkevä alkoholijuoma tai olut, joka täyttää yhden tai useamman seuraavista 

kriteereistä: 

- Juomasta käydään jatkuvasti kauppaa kansainvälisillä alkoholijuomien huutokaupoilla. 

- Juomasta on laaja dokumentoitu kysyntä ruotsalaisilla huutokauppamarkkinoilla. 

- Juoma on alkuperäänsä ja tuotelajiinsa nähden korkealla hintatasolla ja esimerkiksi iän tai rajoitetun tuotannon 

vuoksi sitä on rajoitettu määrä. 

 

1.2 Alkoholijuomien myynnissä alkoholijuomien huutokaupalla vaaditaan, että myyjä, tai mahdollisesti hänen 

asiamiehensä alla olevan kohdan 2.2 mukaisesti, on yli 20 vuotta vanha ja tuo Systembolagetin antama arviointi-

ilmoitus mukanaan. Mikäli nämä vaatimukset täytetään, Toimittaja sitoutuu toimeksiannon saajana myymään 

myyjän antamat alkoholijuomat huutokaupalla alla olevien ehtojen mukaisesti. Toimittajalla on oikeus myydä 

annettu alkoholijuoma, sinä huutokauppatilaisuutena jona Toimittajan arvioinnin mukaan odotetaan, että paras 

tulos syntyy, taikka muutoin Toimittajan mukaan asianmukaisimpana huutokauppatilaisuutena. Toimittajalla on 

oikeus keskeyttää huutokauppa, sekä siirtää tai muuttaa huutokaupan pituutta tai päättymisajankohtaa teknisestä 

viasta tai muusta Toimittajasta riippuvasta tai riippumattomasta tilanteesta tai olosuhteista johtuen. 

 

1.3 Alkoholijuoman arviointihakemuksen yhteydessä Systembolaget pyytää tiettyjä henkilötietoja, kuten nimiä ja 

yhteystietoja. Kun Toimittaja hyväksyy ostotoimeksiannon ja kun käyttäjätili luodaan Toimittajan kotisivuilla 

Toimittaja pyytää myös tällaisia henkilötietoja.  

 

1.4 Sekä Systembolaget että Toimittaja haluaa arvioida tehtyjä alkoholijuomien huutokauppoja palveluiden 

parantamiseksi. Arviointi tapahtuu ensisijaisesti asiakaskyselyillä tai vastaavasti ostajille ja myyjille suunnatuilla 

kysymyksillä. Antamalla tietojaan myyjä hyväksyy, että Systembolaget ja Toimittaja saattavat olla myyjään 

yhteydessä tiedottaakseen arviointikyselyistä ja/tai niitä lähettääkseen. 

1.5 Myyjä hyväksyy, että kaikki myyjän Systembolagetille ja Toimittajalle antamat henkilötiedot käsitellään 

kulloinkin voimassa olevan henkilötietolainsäädännön mukaisesti. Käsittelyn tarkoituksena on panna täytäntöön 

alkoholijuomien myyntiä koskeva sopimus tämän sopimuksen mukaisesti sekä toteuttaa asiakaskyselyitä yllä 

olevan kohdan 1.4 mukaisesti.  

 

1.6 Systembolaget on henkilötietovelvollinen alkoholijuomien myynnin toteuttamiseksi Toimittajan kautta 

annetuista tiedoista ja Systembolagetin asiakaskyselyiden yhteydessä annetuista tiedoista. Toimittaja on 

henkilötietovelvollinen käyttäjätilin rekisteröinnin ja käytön yhteydessä sekä siihen liittyvien palveluiden (kuten 

uutislähetysten ym.) yhteydessä Toimittajan kotisivuilla annetuista tiedoista, Toimittajan asiakaskyselyiden 

yhteydessä annetuista tiedoista sekä muuhun kuin ainoastaan alkoholijuomien ostojen toteuttamiseksi annetuista 

tiedoista. Systembolaget ja Toimittaja säilyttävät myyjän henkilötiedot kahden vuoden ajan myyjän tilin 

viimeisestä toiminnasta, jonka jälkeen tiedot poistetaan. Toimittaja säilyttää kuitenkin myyjän henkilötiedot 

arkistointitarkoituksessa lakien ja muiden säädösten vaatimusten mukaisesti. Myyjä voi saada tietoa käsitellyistä 

henkilötiedoista, mikäli myyjä toimittaa kyseessä olevalle henkilötietovelvolliselle kirjallisen ja myyjän 

allekirjoittaman hakemuksen. Myyjällä on oikeus peruuttaa henkilötietojen käsittelyn hyväksyntä ja pyytää tietojen 

oikaisua tai poistamista. Mikäli pidätte henkilötietojenne käsittelyä sovellettavan henkilötietolainsäädännön 

vastaisena, teillä on oikeus toimittaa valitus toimivaltaiselle viranomaiselle, Datainspektionen, Drottninggatan 29, 

111 51 Stockholm. 

 

Systembolagetin tietosuojavaltuutettuna toimii Anna Wassgren, c/o Systembolaget Aktiebolag, 103 84 Stockholm.  
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Olkaa yhteydessä Toimittajaan saadaksenne tietoa Toimittajan henkilötiedoista vastaavasta yhteyshenkilöstä.  

 

2. ALKOHOLIJUOMIEN JÄTTÄMINEN/VASTAANOTTO 

 

2.1 Myyjä vastaa siitä, että myyjällä on täysi ja rajoittumaton omistusoikeus Toimittajalle myytäviksi jätettyihin 

alkoholijuomiin, tai, mikäli kolmas osapuoli omistaa alkoholijuoman, siitä, että myyjällä on täysi ja rajoittumaton 

oikeus myydä alkoholijuoma ja saada siitä maksu.   

 

2.2 Mikäli myyjä ei omista myytäväksi jätettyä alkoholijuomaa, myyjän on kirjallisella asiakirjalla pystyttävä 

todistamaan toimivaltansa myydä alkoholijuoma. Toimittaja ei ilman erityistä syytä ole velvollinen tarkistamaan 

myyjän toimivaltaa myydä alkoholijuoma.  

 

2.3 Kun Toimittaja on päättänyt ottaa alkoholijuoman myyntiä koskevan toimeksiannon vastaan, kirjallinen 

myyntisopimus, ns. vastaanottotodistus/-sopimus, on heti tehtävä Toimittajan ja myyjän välillä.  

 

2.4 Mikäli epävarmuus syntyy alkoholijuoman laadusta, aitoudesta, omistusoikeudesta tai muista Toimittajan 

näkemyksen mukaan olennaisten tietojen osalta, Toimittaja varaa itselleen oikeuden yksipuoleisesti ja ilman 

korvausoikeutta myyjää kohtaan vetäytyä alkoholijuoman myyntitoimeksiannosta. 

 

2.5 Alkoholijuoma sekä yllä mainittu arviointi-ilmoitus jätetään vuoden ympäri Toimittajalle Tukholmaan tai 

Toimittajan maassa oleviin sivuliikkeisiin.  

 

2.6 Myyjän on peruutettava myyntitoimeksianto kirjallisesti. Myyjällä ei missään tapauksessa ole ilman toimittajan 

suostumusta oikeutta peruuttaa myyntitoimeksiantoa myöhemmin kuin kymmenen (10) työpäivää ennen 

ensimmäistä huutokauppapäivää. 

 

2.7 Mikäli myyjä peruuttaa myyntitoimeksiannon myyjän on annettava Toimittajalle korvaus mm. alkoholijuoman 

käsittelystä ja arvioinnista kohdan 4.1 mukaisia myyntimaksuja vastaavalla määrällä. Mikäli myyntitoimeksianto 

peruutetaan, myyjän on haettava alkoholijuoma kuuden (6) kalenteripäivän kuluessa peruutuksesta. 

 

2.8 Kaikki alkoholijuomakuljetukset Toimittajalle ja Toimittajalta tapahtuvat myyjän vastuulla ja myyjän riskillä. 

 

3. ARVIOINTI JA LUETTELOINTI 

 

3.1 Systembolaget tekee markkinaperusteisen arvion alkoholijuomasta hakemuksesta erityisellä Systembolagetin 

antamalla lomakkeella. Arvio ja myöhemmin siihen perustuva lähtöhinta toimii ainoastaan apuna. Alkoholijuoman 

myyntihinta voi siten olennaisesti poiketa lähtöhinnasta. 

 

3.2 Toimittajalla on täysi ja rajoittumaton oikeus päättää alkoholijuoman kuvailusta sekä mikäli alkoholijuomaa 

esitetään painetussa luettelossa ja verkkosivuilla. Alkoholijuoma myydään Toimittajan kuvailun mukaisena. 

Toimittaja ja Systembolaget varaavat itselleen oikeuden muuttaa kuvailua milloin tahansa.  

 

3.3 Toimittaja ja Systembolaget eivät ole vastuussa arvioinnista eivätkä aitoudesta, iästä, alkuperästä tms. 

annetuista tiedoista, jos nämä tiedot osoittautuvat virheellisiksi, elleivät virheellisiksi osoittautuvat tiedot ole 

annettu Toimittajan tai Systembolagetin törkeällä huolimattomuudella. 

3.4 Kaikki valokuvat ja kuvantamiset ovat Toimittajan ja Systembolagetin omaisuutta ja niitä saa ilman erillistä 

korvausta käyttää myös muuhun kuin myyntiin liittyvään tarkoitukseen. 

4.1 MYYNTIMAKSUT 

 

4.1 Jokaista huutokauppaerää kohden peritään tiettyyn lähtöhinnan prosenttiin perustuva maksu alla olevan 

taulukon mukaisesti, sekä valokuvausmaksu ja vakuutusmaksu kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti. 

 

Lähtöhinnan Maksu sis. alv. 
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vaihteluväli 

kruunuissa 

lähtöhinnasta 

0 – 19 999 15 % 

20 000 – 39 999 12,5 % 

40 000 – 79 999 10 % 

80 000 – 119 999 7,5 % 

120 000 < 5 % 

 

 

5.  SÄILYTYS JA VAKUUTUS 

 

5.1 Toimittaja vakuuttaa alkoholijuomat niiden vastaanottamisesta alkaen murron, palo- ja vesivahingon sekä 

varkauden varalta kunkin kohteen lähtöhintaa vastaavasta arvosta tai vasarahinnasta, josta on vähennetty 

myyntikulut. Mikäli lähtöhinta annetaan vaihteluvälinä, vakuutus kattaa aina vaihteluvälin alimman hinnan.  

 

5.2 Toimittaja vastaa siitä, että annetut alkoholijuomat säilytetään tyydyttävällä tavalla.  

 

5.3 Toimittaja ei vastaa elävien materiaalien luonnollisiin muutoksiin liittyvistä vaurioista, kuten paperin 

haalistumisesta tai vastaavasta, taikka näytön yhteydessä tapahtuneesta kulumisesta.  

 

5.4 Toimittaja ei vastaa aiempiin virheellisiin varastointeihin johdettavista suljinvikoihin liittyvistä vaurioista. 

Näihin kuuluu mm. vuodot ja nopeat sulkemiseen liittyvät muutokset, jotka syntyvät ammattimaiseen säilytykseen 

antamisen jälkeen Toimittajan huutokauppaan tai luovutukseen asti.    

 

5.5 Toimittaja ei ole korvausvastuussa myyjälle mistään yllä olevan kohdan 5.1 mukaisen vakuutusarvoa 

ylittävästä vauriosta.  

 

5.6 Toimittajan vastuu annetuista alkoholijuomista rajoittuu näissä ehdoissa mainittuun vastuuseen.  

 

6. VALVONTA 

 

6.1 Myyjällä on oikeus vaatia, että Toimittaja valvoo myyjän lukuun, ettei alkoholijuomaa myydä alle sovitun 

pohjahinnan. Pohjahinta on vahvistettava vastaanottotodistuksella/-sopimuksella, sähköpostitse tai suullisesti 

puhelimitse. 

 

6.2 Valvonnassa pohjahinnan osuus saa yleensä olla korkeintaan 80 % lähtöhinnasta. Toimittaja voi 

poikkeustapauksissa hyväksyä muita valvontasääntöjä. Pohjahinta ei kuitenkaan koskaan saa ylittää lähtöhintaa.  

Toimittaja hyväksyy sovitun pohjahinnan, ja pohjahinta on vahvistettava myyntisopimuksessa tai myöhemmin 

Toimittajan kanssa tehdyssä kirjallisessa sopimuksessa. Huutokaupan aikana Toimittaja huolehtii valvonnasta. 

 

6.3 Alkoholijuoma palautuu myyjälle, mikäli alkoholijuoman hinta ei saavuta pohjahintaa.   

 

7. SELVITYS 

 

7.1 Huutokaupan jälkeen myyjä saa alustavan selostuksen huutokaupan lopputuloksesta sähköpostitse. 

Jos myyjä ei ole ilmoittanut voimassa olevaa sähköpostiosoitetta, myyjää kehotetaan ottamaan yhteyttä 

Toimittajaan lopullisen selvityksen saamiseksi. Vasarahintoihin liittyvät tiedot julkaistaan sivulla 

http://www.bukowskis.com. 

 

8. MAKSU 

 

 

8.1 Maksu suoritetaan myyjälle kolmenkymmentäviisi (35) pankkipäivää huutokaupan jälkeen sillä edellytyksellä, 

että ostaja on maksanut hinnan täysimääräisenä eikä mitään reklamaatiota tai lainmukaista peruutusoikeuden 

käyttämistä ole tehty. Mikäli ostajan peruuttamisen määräaika ei ole vielä päättynyt tavallisen maksuajan kuluessa, 

maksuaikaa jatketaan kolmeen (3) palkkapäivään asti peruuttamisen määräajasta. 
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8.2 Mikäli ostaja käyttää lainmukaista peruuttamisoikeuttaan, alkoholijuoman myynti puretaan ja alkoholijuomaa 

annetaan uudestaan myytäväksi samoin myyntiehdoin.  

8.3 Myynti puretaan, mikäli ostaja ei täytä kaikkia alkoholilain vaatimuksia, ei maksuajankohtana ole maksanut 

täysimääräisesti tai on esittänyt kohdan 8.1 mukaisen reklamaation. Puuttuvan maksun osalta Toimittaja ja myyjä 

voivat kuitenkin myös sopia maksun vaatimisesta ostajalta edelleen. Toimittajalla ei ole velvollisuutta ryhtyä 

toimiin ostajaa vastaan, eikä se ole vastuussa myyjälle siitä, toteuttaako ostaja kaupan kokonaisuudessaan. 

8.4 Jos myyjällä on erääntynyt velka Toimittajalle, Toimittajalla on oikeus kuitata tällaista velkaa ennen maksun 

suorittamista. 

 

9. MYYMÄTTÄ JÄÄNEET ALKOHOLIJUOMAT 

 

9.1 Myyjän on noudettava myymättä jäänyt alkoholijuoma viimeistään kuusi (6) kalenteripäivää huutokaupan 

päättymisen jälkeen, mikäli myyjä ei halua, että alkoholijuoma julkaistaan uudelleen. Mikäli alkoholijuomaa ei 

noudeta edellä mainitussa ajassa, Toimittajalla on oikeus julkaista alkoholijuoma uudelleen huutokaupattavaksi 

ilman erillistä edeltävää ilmoitusta myyjälle. 

 

9.2 Jos alkoholijuoma ei ole noudettu ajoissa kohdan 9.1 mukaisesti, veloitetaan säilytysmaksu kulloinkin 

voimassa olevan hinnaston mukaisesti. 

 

9.3 Jos myyjällä on erääntynyt velka Toimittajalle, Toimittajalla on oikeus pidättää myymättä jäänyt alkoholijuoma 

tämän velan maksamisen vakuutena. 

 

9.4 Mikäli myyjä ei ole maksanut erääntynyttä velkaa Toimittajalle, tai ei ole noutanut myymättä jääneitä 

alkoholijuomia kohdan 9.1 mukaisesti, Toimittajalla on oikeus ryhtyä seuraaviin toimenpiteisiin:  

(i) Lähettää alkoholijuoma säilytykseen vapaavalintaiselle kuljetusyhtiölle. Myyjää veloitetaan kaikista kuljetus- ja 

säilytyskustannuksista. 

(ii) Mikäli myymättä jäänyttä alkoholijuomaa ei ole noudettu yhden (1) kuukauden kuluessa siitä, kun myyjää on 

kehotettu noutamaan alkoholijuoma ja on ilmoitettu, että alkoholijuoma saatetaan muutoin myydä tietyn ajan 

jälkeen, Toimittajalla on oikeus myydä alkoholijuoma uudelleen myyjän lukuun. Toimittajalla on täysi ja 

rajoittumaton oikeus päättää huutokauppamuodosta, lähtöhinnasta ja mikäli alkoholijuomalle asetetaan pohjahinta 

vai ei. Vastaanotetuista rahamääristä Toimittajalla on oikeus saada korvausta kaikista Toimittajan vaatimuksista 

ostajaa kohtaan. 

 

10. PERUUTTAMISOIKEUS 

 

10.1 Toimittajan kautta tapahtuvaan myyntiin sovelletaan Ruotsin etämyynnistä ja muualla kuin myyjän 

toimitiloissa tapahtuvasta myynnistä annetun lain (2005:59) ja/tai Suomen kuluttajansuojalain (38/1978) koti- ja 

etämyyntiä koskevan 6 luvun määräyksiä. Mikäli ostaja käyttää peruuttamisoikeuttaan, Toimittaja pidättää 

oikeuden julkaista alkoholijuoma huutokaupattavaksi kohdassa 9 yllä kuvatun seurannan ja ehtojen mukaisesti 

uudestaan, ilman myyjälle tehtävää ilmoitusta. Toimittaja ei tällaisessa tilanteessa kanna taloudellista vastuuta 

suhteessa myyjään esineen loppuhinnassa tapahtuvien muutosten osalta.  

 

10.2 Mikäli ostaja käyttää peruuttamisoikeuttaan, pidättää Toimittaja samalla oikeuden vaatia mahdollisesti 

saamatta jäänyttä korvausta myyjältä. 

 

11. VIRHEVASTUU 

 

 

11.1 Jos Toimittaja joutuu virhevastuuseen myydyn alkoholijuoman ostajalle ja siten korvausvelvolliseksi, 

Toimittajalla on oikeus vaatia vastaavaa korvausta myyjältä. Myyjä hyväksyy sen, että alkoholijuomat myydään 

Toimittajan yleisten alkoholijuomien huutokaupan ostoehtojen mukaisesti. 

 

12. FORCE MAJEURE 
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12.1 Toimittaja on vapautettu mahdollisista tämän sopimuksen mukaisten velvoitteiden laiminlyönnin 

seuraamuksista, mikäli laiminlyönti on johtunut Toimittajan kontrollin ulottumattomissa olevasta seikasta ja tämä 

seikka estää tai olennaisesti vaikeuttaa oikeanaikaisen suorituksen tekemistä. Vapauttavaksi olosuhteeksi lasketaan 

muun muassa sotatoimi, valuuttarajoitukset, kuljetusvälineiden pula, tulipalo, viranomaistoimet, muuttunut 

lainsäädäntö, lakko, yleinen tavarapula, tuottavuusrajoitukset, onnettomuus tai vastaavat olosuhteet. Asiakkaalla on 

oikeus purkaa sopimus kirjallisella Toimittajalle osoitetulla ilmoituksella, mikäli Toimittaja ei ole pystynyt 

täyttämään ostosopimusta kolmen (3) kuukauden kuluessa tässä kohdassa tarkoitetusta vapauttavasta olosuhteesta 

johtuen. 

13. ERI KIELIVERSIOT 

13.1 Nämä ehdot on käännetty eri kielille (tällä hetkellä ruotsiksi, englanniksi ja suomeksi). Jos erikielisten 

versioiden välillä on eroja, ruotsinkieliset ehdot ratkaisevat.  

 

14. RIITATAPAUKSET 

14.1 Näihin ehtoihin liittyvässä riitatapauksessa sovelletaan Ruotsin lakia ruotsalaisessa oikeudessa ja Tukholman 

käräjäoikeus toimii ensimmäisenä oikeusasteena niiden ratkaisemisessa.  

 


