حساب المستخدم على pantbanken.se
اسم المستخدم وكلمة المرور

لتلبية متطلبات التأمين الخاصة بـ  ،pantbanken.seيجب أن يحتوي اسم المستخدم على  5أحرف على األقل ،وأن تحتوي كلمة
ً
ً
واحدا ،وأحد األحرف
واحدا كبيرً ا وآخر صغيرً ا ،وما ال يقل عن رقمًا
المرور على  5أحرف على األقل تشمل ما ال يقل عن حر ًفا
الخاصة التالية#@&?! :
ضع مسألة أمنك في االعتبار وقم بتغيير كلمة المرور من وقت آلخر!

مزادات اإلنترنت
عروض األسعار
ً
عضوا ومن ثم يكون في إمكانك عمل عروض أسعار يجب أال يقل عمرك عن  18سنة .عندما تقوم بعمل عرض
لكي تصبح عميلً/
أسعار ،يكون ملزمًا؛ أي أنك يجب عليك دفع مقابل العنصر إذا كان عرض السعر الخاص بك هو األعلى في نهاية المزاد .تنص
سياستنا على قيامك بالسداد خلل  5أيام .إذا لم يكمل مقدم العرض عملية الشراء ،فسيتم غلق حساب المزاد الخاص بمقدم العرض
وإعادة فتحه عند سداد الرسوم؛ وال يستند اإلغلق إلى قانون الشراء عن بعد ( ،)Distance Selling Actبل يستند إلى واقع خرق
مقدم العرض للعقد ومن ثم يكون قد أساء استخدام الموقع ،وبالتالي يكون قد عمل على عرقلة عروض األسعار المشروعة – يمكنك
االطلع على الشروط واألحكام كلها ضمن "شروط الدفع".
شروط الدفع
إذا لم يتم الدفع خلل  5أيام بعد الفوز بالمزاد ،فسيتم تحويل العنصر إلى مكتب الرهونات.
يجب على مقدم العرض دفع رسوم في حالة عروض األسعار التي لم يتم تسديدها ،وهي تساوي في الوقت الحالي قيمة العمولة التي
كان يجب دفعها مقابل العنصر في المزاد أو مبلغ آخر يتم االتفاق عليه مع فرع المبيعات .عندما يتم تلقي هذا الدفعة من قبل قسم
المبيعات (يومين إلى ثلثة أيام عمل) سيتم فتح الحساب للستخدام مرة أخرى.
الدفع على أقساط
إذا اخترت الدفع على أقساط ،فسيتم تطبيق شروط وأحكام  Payexالعامة .انقر هنا للطلع على الشروط واألحكام العامة ،وللطلع
على الشروط واألحكام األوروبية انقر هنا .يُرجى العلم بأنه ال يمكن تجميع العناصر التي تم شراؤها بهذه الطريقة من األفرع؛ وعليه
فسيتم إرسال العناصر التي تم دفع ثمنها بهذه الطريقة إلى العنوان المسجل المذكور .يُرجى ملحظة أن العناصر من فرع Örebro
ال يمكن دفعها على أقساط.
المبلغ غير صحيح
إذا لم يكن المبلغ المستلم مطاب ًقا لعرض السعر الفائز ،فسيتم تحويل العنصر إلى مكتب الرهونات.
عرض األسعار التلقائي
يمكن لـ  Bid Agentتقديم عرض أسعار نيابة عنك على أال ّ يتخطى القيمة التي تحددها ،إذا كنت تفضل ذلك .إذا قمت بعمل عرض
سعر أقصى مسب ًقا بقيمة  1000كرونا سويدي ،وأقرب عرض سعر أقل منك هو  800كرونا سويدي ،فسيكون العنصر من حقك
مقابل  850كرونا سويدي .إذا استخدمت هذه الخدمة ،فلن يكون لزامًا عليك تتبع عملية تحديد عروض األسعار بنفسك .ال يكون
مكتب الرهونات على علم بعرض السعر األقصى الخاص بك .يُرجى األخذ في االعتبار أن رسائل البريد اإللكتروني التي تخبرك
أنك تنافس عميلً آخر ال يتم إرسالها إال بعد  30دقيقة على األقل بعد وصول عرض سعر أعلى ،أي أن رسائل البريد اإللكتروني ال
يتم إرسالها في الوقت الفعلي أثناء انعقاد مزا ًدا مباشرً ا عند تقديم عرض سعر.
مدة كل مزاد
سينتهي مزاد كل عنصر في التاريخ والوقت المحدد في قائمة المزادات .إذا قام أحد األشخاص بعمل عرض سعر في آخر  30ثانية،
سيتم م ّد المزاد لهذا العنصر .بعد ذلك سيتم م ّد المزاد لمدة ( 30ثلثون) ثانية حتى تتوقف عروض األسعار .لذلك نوصي بأن يقوم
العملء بتحديث متصفحاتهم أثناء المزادات المباشرة ،إذا أن العوامل الخارجية غير المتعلقة بالمزاد المباشر قد تأثر في نهاية المزاد
بما أنه لم يتم تلقي عرض السعر في وقته .نظرً ا لهذه العوامل الخارجية المتعلقة باالتصاالت المختلفة ،ال يمكن لمكتب الرهونات

ضمان هذا التواصل ،ولذلك ال يقبل بأي التزامات تجاه عروض األسعار التي تتم خلل الثلثون ثانية األخيرة .في حالة وجود
عرضي سعر متساويين ،يفوز األول منهما.
إننا نستخدم زيادات ثابتة في عروض األسعار:
 25كرونا سويدي

تصل إلى 500كرونا سويدي

 50كرونا سويدي

تصل إلى 1000كرونا سويدي

 100كرونا سويدي تصل إلى 3000كرونا سويدي
 200كرونا سويدي تصل إلى 10،000كرونا سويدي
 500كرونا سويدي تصل إلى 20،000كرونا سويدي
 1000كرونا سويديأكثر من  20،000كرونا سويدي
قد يتم الدفع مقابل الرهونات المصادرة أثناء المزاد
أثناء المزادات الخاصة بالرهونات المصادرة قد يتم استرداد العنصر .إذا حدث ذلك ،سيتم إلغاء أي عروض أسعار.
عمولة %15
هناك عمولة مستحقة بنسبة  %15على عرض السعر الفائز .يعني ذلك ،على سبيل المثال ،أنك إذا قدمت عرض سعر بقيمة
 1000كرونا سويدي وأن هذا هو عرض السعر الفائز ،وتقم أنت بدفع  1150كرونا سويدي .يعمل نظام المزاد دائمًا على التقريب
إلى أقرب مبلغ بالكرونا السويدي لكل عنصر على حدة.
عائدات بيع القطع الفنية
تتم إضافة عائد بيع القطعة الفنية إلى عروض األسعار التي تم قبولها للعناصر التي تحمل علمة (د) .للحصول على مزيد من
المعلومات عن عائدات بيع القطع الفنية انقر على الرابط التاليwww.bus.se :
يتم بيع العناصر "على حالتها"
إننا نبذل أقصى جهدنا عند وصف كل عنصر لضمان أن الوصف بأدق ما يمكن ،بما في ذلك إظهار أي عيوب .يرحب بتواصلك
معنا عن طريق البريد اإللكتروني أو الهاتف إذا كانت لديك أي أسئلة أخرى .تعتبر جميع العناصر فعالة ما لم يُنص على خلف ذلك.
قانون تدابير مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب رقم ( )62لسنة 2009
يقوم مجلس إدارة المقاطعة باإلشراف على عمليات مكتب الرهونات وااللتزام بقانون تدابير مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب
السويدي رقم ( )62لسنة 2009
وهكذا يقوم  Pantbanken Sverigeبتسجيل عمليات الشراء الفردية أو المتتالية التي يكون إجمالي قيمتها  15،000يورو،
وأرشفتها وف ًقا لألحكام المطبقة.
إذا كانت لديك أي أسئلة ،يُرجى االتصال بمكتبنا الرئيسي.
قانون البيع عن ُبعد والبيع المنزلي رقم ( )59لسنة 2005
ينطبق حق اإللغاء وف ًقا لقانون البيع عن بعد على العناصر التي يتم شراؤها في المزاد ومن متجرنا اإللكتروني.
وقت الجمع
تكون العناصر التي تم شراؤها متاحة للجمع من الساعة  *12.00في يوم العمل التالي ليوم انتهاء المزاد.
ضع في اعتبارك أن العناصر التي تم دفع ثمنها على اإلنترنت ال يمكن جمعها من أحد المتاجر قبل  3أيام.

يمكن تسليم العناصر عن طريق البريد داخل السويد
يسعدنا إرسال العناصر عن طريق البريد** بالرسوم التالية ،بما في ذلك  p&pوالتأمين أينما ينطبق:

قيمة العنصر

الرسوم

من  0إلى  300كرونا سويدي

 45كرونا سويدي خطاب

من  301إلى  200،000كرونا سويدي  99كرونا سويدي بريد مسجل
عناصر كبيرة

 285كرونا سويدي طرد بريدي

يستغرق التسليم من  6إلى  8أيام عمل بعد تلقي الدفع.
*ضع في اعتبارك أن العناصر التي تم بيعها من خالل متجرنا اإللكتروني ،pantbanken.se ،ال يمكن جمعها من المتجر.
**تنطبق هذه األسعار داخل السويد ووف ًقا لكل مزاد .لمعرفة رسوم اإلرسال بالبريد خارج السويد على أن يكون ضمن منطقة
الشمال األوروبيُ ،يرجى االتصال بفرع مكتب الرهونات المعنيُ .يرجى مالحظة أننا لن نتمكن من تأمين البضائع التي يتم إرسالها
لعناوين خارج بلدان الشمال األوروبي.
مهم! ُيرجى األخذ في االعتبار أن عناصر المزاد من أفرع مختلفة ال يمكن إرسالها في طرد واحد ،وأن جميع العناصر التي تم
شراؤها من المتجر اإللكتروني ال يمكن إرسالها مع العناصر التي تم شراؤها في المزاد.
قانون البيانات الشخصية
تلتزم  Pantbanken Sverigeبأحكام قانون البيانات الشخصية الذي يهدف إلى منع انتهاك الخصوصية الشخصية عن طريق
معالجة البيانات الشخصية.
تتم معالجة البيانات الشخصية التي يتم تقديمها إلى  Pantbanken Sverigeمن قبل العملء ألغراض إدارية ولتمكين
 Pantbanken Sverigeمن الوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق بعمليات المزايدة .يمكن أيضًا معالجة البيانات الشخصية أثناء التحليلت
الداخلية .يمكن استكمال البيانات الشخصية بالمعلومات التي تم الحصول عليها من عمليات التسجيل الخاصة والعامة .يمكن ألي
شخص يرغب في عرض أو تعديل بياناته الشخصية بينما تكون قيد المعالجة من قبل  Pantbanken Sverigeأن يرسل طلبًا للقيام
بذلك.
( AB för Varubelåningالرقم الخاص بالشركة )0754-556009
Storgatan 8
114 51 Stockholm
pul@pantbanken.se
+46 )0(8-6647489

