
CONDITIONS OF AUCTION

These terms and conditions apply to the purchase of an item in the auction 
(online) between the buyer (hereinafter Buyer) and Bruun Design Oy 
(hereafter "Auction Organizer").

Auctions held at www.bruundesign.com sell artwork designed by Erik Bruun. 
The artwork can be unique originals, vintage posters, original sketches or 
other artwork designed by Erik Bruun. The Seller states and specifies the 
category for each artwork separately.

There are no additional auction fees. The visible highest bid is the final price 
(including VAT and delivery costs within EU) to be paid by the Buyer. The 
seller will charge 30€ for international deliveries to destinations outside the 
European Union.

All auctions start at 1€. However, there is a hidden reserve price for each 
product. If the highest bid has not exceeded the reserve price level when the 
hammer falls, the auction is cancelled. When bidding, the system will inform if 
the bid has not reached the reserve price.

Auctions are held monthly. All auctions end at 20.00 EET the last day of the 
month.

Buyers can contact the Seller in case a live preview needs to be arranged. 
The Seller guarantees the authenticity of all products in the auctions. Bruun 
Design can provide a certificate of authenticity for originals by Bruun upon 
request.

In order to buy at Bruun Design on the Internet you need to register as a 
client with us. Once you have done so, you will be assigned a customer ID 
and a password.

If you are already registered as a client with Bruun Design, you should log 
in by entering your existing customer ID and password. 

All bids are max. bids, also known as auto bids. In other words, the bid you 
submit is the maximum that you wish to pay.

http://www.bruundesign.com


The system ensures that the hammer price is as low as possible, and that 
your bidding does not exceed the amount you specified in your bid.

NB: If you choose to submit a bid at the last moment before the hammer falls, 
you risk the bid not being registered on time, and that the bid would therefore 
not be taken into account.

Until the hammer falls you can follow the countdown on the items page, and 
although we make every effort to give exact times, there are certain factors 
that may affect precise times.

A slow internet connection and the workload on your computer may mean 
that the countdown is a few seconds out of sync with the hammer price clock.

You should also remember that the fall of the hammer is always postponed, 
so that it does not actually fall until ten minutes after the last bid. In other 
words, it is not possible to “pip the others at the post”.

To avoid submitting erroneous bids, the system requests you to confirm your 
bid before it is finally registered. All costs associated with a successful bid will 
be itemized on this page.

In cases where bids are submitted for an item within ten minutes of when the 
hammer is expected to fall, the time will be postponed to ten minutes after the 
last bid.

Postponements will continue until a final bid has been submitted.

Once the final bid has been submitted, the hammer price will now appear 
next to the item.

You can see if it was your bid, and if not, you can see that someone else has 
submitted the successful bid. If you submitted the successful bid, you will 
receive an e-mail informing you about it.

PAYMENT

The buyer is responsible of paying the purchased item within 72 hours after 
the hammer has fallen using Bruun Design online payment opportunities. If 
the Buyer has not paid the item within this time frame, Bruun Design will send 
an invoice and a 20€ administration fee will be added to the sum. 



The artwork is sent within 72 hours since the payment has been registered on 
Bruun Design’s account.

These terms and conditions apply to the purchase of an item in the auction 
(online) between the buyer (hereinafter Buyer) and Bruun Design Oy 
(hereafter "Auction Organizer").

HUUTOKAUPAN YLEISET EHDOT

Näitä ehtoja sovelletaan esineen ostoon huutokaupassa (online) ostajan 
(jäljempänä "Ostaja") ja Bruun Design Oy: n (jäljempänä Huutokaupan 
järjestäjä) välillä

www.bruundesign.com verkkosivuilla myydään Erik Bruunin suunnittelemia 
töitä huutokaupassa. Taideteos voi olla ainutlaatuisia alkuperäisiä 
originaaleja, alkuperäispainoksia (vintage) julisteista, alkuperäisiä luonnoksia 
tai muuta taidetta, jonka on suunnitellut Erik Bruun. Myyjä ilmoittaa ja 
määrittää kunkin työn luokan erikseen.

Tarjoaja tarjoaa lopullisen hinnan. Välitypalkkioita tms. lisiä ei veloiteta. Hinta 
sisältää verot ja toimituskulut. Myyjä veloittaa 30 € ulkomaan toimituksista 
Euroopan unionin ulkopuolisiin kohteisiin.

Kaikki huutokaupat alkavat 1 €:sta. Jokaiselle tuotteelle on kuitenkin 
määritelty alin hyväksyttävä hinta. Jos korkein tarjous ei huutokaupan 
päättyessä ylitä tätä hintatasoa, huutokauppa peruutetaan. Järjestelmä 
ilmoittaa, jos tarjous ei ole saavuttanut minimihintaa.

Huutokaupat pidetään kuukausittain. Kaikki huutokaupat päättyvät klo 20.00 
EET kuukauden viimeisenä päivänä.

Ostajat voivat ottaa yhteyttä myyjään (tilaus@bruundesign.com), mikäli ostaja 
toivoo saada teoksen nähtäväkseen tai lisätietoja siitä. Myyjä takaa kaikkien 
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huutokauppojen aitouden. Bruun Design voi toimittaa pyynnöstä 
aitoustodistuksen myydystä originaalista.

Jotta huutokaupassa voi tehdä tarjouksia tulee tarjoajan rekisteröityä 
asiakkaaksi verkkosivuilla. Rekisteröityneelle annetaan asiakastunnus ja 
salasana.

Jos olet jo rekisteröitynyt, kirjaudu sisään kirjoittamalla olemassa oleva 
asiakastunnus ja salasana.

Kaikki tarjoukset ovat enimmäistarjouksia, jotka tunnetaan myös 
automaattisina hintatarjouksina. Toisin sanoen annettu tarjous on maksimi, 
jonka haluat maksaa. Järjestelmä varmistaa, että vasarahinta on 
mahdollisimman alhainen ja että tarjouksesi ei ylitä määrittämääsi 
enimmäistarjousta.

Huom. Jos päätät tehdä tarjouksen viime hetkellä ennen huutokaupan 
päättymistä, voi tarjous jäädä rekisteröitymättä verkkoyhteyksien ja 
järjestelmän kuormittumisen mahdollisesta hitaudesta johtuen. Ennen 
päättymistä. Voit seurata sivujen lähtölaskentaa ennen huutokaupan 
päättymistä.

Jotta virheellisiä tarjouksia ei lähetettäisi, järjestelmä pyytää sinua 
vahvistamaan tarjouksen ennen rekisteröitymistä. 

Niissä tapauksissa, joissa tarjouksia jätetään kohteelle kymmenen minuutin 
sisällä siitä, kun huutokaupan on määrä päättyä, siirretään päättymisaikaa 
aina kymmeneen minuuttia viimeisen tarjouksen jälkeen. Viivettä jatketaan, 
kunnes uusia tarjouksia ei anneta aikaikkunan puitteissa.

Kun viimeinen tarjous on jätetty,lopullinen  hinta näkyy nyt kohteen vieressä.

Voit nähdä, onko se tarjouksesi, ja jos ei, näet, että joku muu on tehnyt 
viimeisen onnistuneen tarjouksen. Jos lähetit viimeisen, lopullisen tarjouksen, 
saat sähköpostiviestin, josta ilmoitetaan asiasta.

MAKSAMINEN

Ostaja on velvollinen maksamaan ostetun tuotteen 72 tunnin kuluessa siitä, 
kun huutokauppa on päättynyt. Maksu tapahtuu Bruun Designin 
verkkomaksupalvelujen avulla. Jos ostaja ei ole maksanut kohdetta tältä 



ajanjaksolta, Bruun Design lähettää laskun ja summaan lisätään 20 € 
käsittelymaksu.

Taideteos lähetetään 72 tunnin kuluessa siitä, kun maksu on rekisteröitynyt 
Bruun Designin tilille.

.


