
ARTROVERT galerii 1. sünnipäeva kunstioksjon 
02. märtsil 2023, kell 19.00, Tallinnas, Turu plats 3 galeriis 

 

Oksjonil osalemise tingimused 

Osalemine oksjonil  

1.1. Oksjonil osalemiseks tuleb ennast eelnevalt registreerida täites 
vastava vormi ja see digitaalselt või füüsiliselt allkirjastada. 

1.2. Osaleja võib registreerumisel nimetada volitatud esindaja, kes 
saalioksjonil füüsiliselt osaleb. Esindaja võetud varaliste kohustuste 
eest vastutab esindaja nimetaja (registreerunud isik). 

1.3. Registreerumisel kinnitab osaleja, et on tutvunud ja nõustub oksjoni 
reeglitega. 

1.4. Registreerumisel kogutud andmeid kasutab galerii vaid oksjoni 
korraldamise eesmärgil. 

1.5. Registreerumisel antakse osalejale number, millega saab teha 
pakkumisi, selleks numbriga märku andes. 

1.6. Oksjonil saab teha pakkumisi ka telefoni teel või eelnevalt kirja teel.  

1.7. Saalis saab osaleja registreeruda kuni oksjoni alguseni. 
Telefonipakkumisteks registreerumine ja kirjalikud pakkumised 
tuleb esitada 2. märtsiks (2023) kella 12.00ks. 

2. Oksjoniteosed 

2.1. Oksjonil tulevad pakkumisele autorite poolt müüki antud 
originaalkunstiteosed, mille autorlus on oksjonikorraldaja poolt 
kontrollitud. 

2.2. Oksjonil pakutavad teosed on vormistatud autorite juhiste kohaselt. 

2.3. Oksjonikorraldaja eksponeerib oksjoniteoseid galeriis vähemalt kaks 
nädalat enne oksjoni toimumist. 

3. Pakkumise tegemine 

3.1. Iga oksjonil tehtud pakkumine on siduv. 

3.2. Oksjonil osaleja võib teha pakkumisi: 

3.2.1. isiklikult oksjonisaalis; 

3.2.2. eelneva kirjaliku pakkumisega; 

3.2.2.1. Kirjaliku pakkumise saab teha kas alghinnaga või 
vastavalt pakkuja otsusele kõrgemalt. 

3.2.2.2. Kirjaliku pakkumise kinnitab osaleja 
registreerumisvormis hiljemalt ühe päeva jooksul enne 
oksjoni toimumist galeriis kohapeal või saadab selle 
digiallkirjastatult e-postiga, fikseerides pakutava(d) teose(d) 



ja maksimaalsed ostuhinnad, mille piires esindab teda 
oksjonil oksjonikorraldaja. 

3.2.2.3. Kui osaleja kirjalik pakkumine jääb viimaseks kõrgeimaks 
hinnaks, siis fikseeritakse teose müük ja teatatakse sellest 
vahetult peale oksjoni toimumist. Kirjalik pakkuja omandab 
teose viimase saalipakkumise hinnaga, millele on lisatud 
hinnasamm ja, mis võib jääda ka alla registreerumisel tehtud 
maksimaalset pakkumist. 

3.2.3. oksjoni ajal telefonipakkumisega. 

3.2.3.1. Telefonipakkumise korral tuleb registreerumisel galeriid 
teavitada, millistest teostest ollakse huvitatud, märkides 
need registreerimisel vastavasse vormi.  

3.2.3.2. Ostjat huvitava teose müügi eelselt helistab korraldaja 
ostjale ja ostja osaleb oksjonil telefoni vahendusel. 

4. Enampakkumine 

4.1. Oksjonit viib läbi oksjonipidaja. 

4.2. Enampakkumine toimub oksjoni kataloogi järjekorras. 

4.3. Oksjoni hinnasammuks on  

4.3.1. kuni summani 3000 EUR - 100 eurot;  

4.3.2. 3000 kuni 5000 EUR - 200 eurot;  

4.3.3. 5000 kuni 10 000 EUR - 300 eurot;  

4.3.4. 10 000 kuni 50 000 EUR - 500 eurot.  

4.4. Kui osaleja soovib pakkuda korraga enam, kui hinnasamm, siis on see 
võimalik, kuid pakkumine peab olema esitatud nulliga lõppeva 
täisarvuna. Hinnasammust erinev pakkumine registreeritakse 
oksjonipidaja poolt. 

4.5. Osaleja annab oma pakkumisest selgelt märku numbritahvli 
tõstmisega. 

4.6. Enampakkumine kestab hetkeni, mil oksjonipidaja kinnitab 
viimasena tehtud pakkumise kolmandat korda haamrilöögiga, 
nimetades selgel häälel oksjonil osaleja osavõtja numbri ja 
haamrihinna.  

4.7. Oksjonipidaja poolt kinnitatud lõplik ostuhind (haamrihind) on 
osaleja jaoks siduv. 

4.8. Oksjonikorraldajal on õigus kehtestada reservhind – kui 
enampakkumise käigus ei tõuse hind reservhinnani, jääb teos 
müümata. Reservhinna kehtestamisest annab oksjonipidaja teada 
enne konkreetse teose pakkumise algust. 

4.9. Kui saalist, telefoni teel ei tule ühtegi pakkumist, ega pole esitatud ka 
ühtegi kirjalikku pakkumist, jääb teos oksjonil müümata. 



4.10. Oksjonipidajal on õigus vaidluste või kahtluste tekkimise korral 
otsustada eseme müügi tühistamine või koheselt uue pakkumise 
korraldamine. 

4.11. Pakkumist viib läbi oksjonipidaja, kes esitleb teost, teatab 
pakkumise alghinna ning fikseerib kolmanda haamrilöögiga teose 
lõpliku ostuhinna ja lahendab ainuisikuliselt kõik pakkumistega 
seonduvad küsimused.  

5. Tasumise kord 

5.1. Haamrihind on lõplik ja sisaldab kõiki tasusid ja teose ostuga seotud 
kulusid. 

5.2. Oksjonilt ostetud eseme eest tasumine toimub oksjonikorraldaja 
poolt väljastatud arve alusel. Ostetud ese kuulub osalejale hetkest, 
mil eseme eest on tasutud kogu arve. 

5.3. Oksjonilt ostetud teoste eest saab tasuda nii sularahas, ülekande kui 
ka pangakaardiga. Arveldamine toimub vahetult oksjonijärgselt. 

5.4. Arvega ostes kohustub osaleja tasuma arve hiljemalt 5 kalendripäeva 
jooksul pärast oksjoni toimumist. Kõik arve tasumisega seonduvad 
täiendavad kulud (sh pangaülekande kulud) kannab ostja. 

6. Oksjoni ese 

6.1. Osalejal on õigus oksjoniteosed eelnevalt üle vaadata ning nende 
seisukorraga tutvuda. 

6.2. Teoste kirjeldused kataloogis ning esitlemine oksjoni toimumise ajal 
on informatiivse eesmärgiga.  

6.3. Pakkumise tegemisega kinnitab oksjonil osaleja, et ta on teosega 
tutvunud ja on teadlik ostetava teose seisukorrast. Oksjonijärgselt ei 
ole õigust esitada oksjonikorraldaja vastu pretensioone teose 
seisukorra kohta. 

6.4. Oksjonikorraldaja võib muuta oksjoniteoste järjekorda ja teha 
täpsustusi oksjoni läbiviimise eeskirjadesse. 

7. Teoste äraviimine 

7.1. Osaleja korraldab ostetud teose äraviimise galeriist esimesel 
võimalusel pärast ostuhinna tasumist. 

7.2. Kõigi ostetud teoste ära viimisega seotud toimingute eest (sh 
transport, kindlustus) vastutab ostja, v.a juhul kui ostja ja 
oksjonikorraldaja on kokku leppinud teisiti. 

 

Oksjonikorraldaja: Artrovert OÜ 

Oksjonipidaja: Siim Raie 


