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Absentee Bidding Form / טופס הצעת מחיר מוקדמת
Auction No. ___ 'מכירה פומבית מס
)$( סכום

____________________

Bid Price ($)

כותרת
Title

מס' פריט
Lot No.

הצעה בכתב
Absentee bid

*השתתפות טלפונית
Phone Participation
*התחייבות למחיר פתיחה

מדרגות מחירים
Bid Increments
$0 - $200

$10

$200 - $500

$20

$500 - $1000

$50

$1,000 - $2,000

$100

$2,000 - $5,000

$200

$5,000 – 10,000

$500

$10,000 - $20,000

$1,000

$20,000 - $50,000

$2,000

$50,000 - $100,000

$5,000

*הצעות שאינם במדרגות המחיר יעוגלו
.כלפי מעלה
 ללא עמלת,*המחירים הינם מחירי פטיש
.בית המכירות
* Absentee bids which do not fall

on the increments will be raised
to the closest acceptable
increment.
*The prices are Hammer prices,
which do not include the Auction
House commission.

My Name:
:שם מלא
__________________________________________________________
_____________________________________
:כתובת
Address:
_______________________________________________________________________________________________
Phone No:
:סלולרי
:טלפון
Tel:
_______________________________________________________________________________________________
:פקס
Email:
Fax:
:דואר אלקטרוני
_____________________________________________________________________________________________
__

Signature:
:תאריך
Date:
:חתימה
_______________________________________________________________________________________________
1. It is of my knowledge that there is no commitment on your
part to execute my aforementioned petition.
2. I understand that 22%+ tax will be added to by winning bid.
3. I understand that the auctioneer will perform my request or
part of it according to his considerations, and I will not complain
about the way he chooses to do so.
4. I understand that by sending this form I am committed and
subordinate to all conditions and instructions printed in your
catalogue.

. ידוע לי כי אין התחייבות מצדכם לבצע את בקשתי זו או כולה בחלקה.1
 מע”מ על+  עמלה על המחיר הסופי22%  ידוע לי כי עליי להוסיף עוד.2
) (פטור ממע"מ יחול על כל הפריטים שישלחו לחו"ל.העמלה
 ידוע לי כי מנהל המכירה יבצע בצורה הנראית לו את בקשתי הנ”ל.3
.ולא אבוא בטענות כל שהן ביחס לאופן ביצוע בקשתי
 כפופה לכל התנאים, ידוע לי כי התחייבותי בהוראה זו כלפיכם.4
.וההוראות המופיעות בקטלוג של בית המכירות
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