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Tarjouslomake  

1) 

Nettihuutokaupan kohdenumero:_____________  

Kohteen otsikko:___________________________________ 

Ilmoittaja:________________________ 

 

Tarjouksen tekijän (yksityishenkilö tai yritys/oikeushenkilö) tiedot: 

teen tarjouksen a) yksityishenkilönä__________ b) yrityksenä__________(merkitse 

valitsemaasi kohtaan ”x”) 

nimi:_______________________ 

 yrityksen tai yhteisön nimi_______________ 

yrityksen y-tunnus_________________ 

puhelinnumero:______________ 

 osoite:_________________________________________________________________ 

tarjouksen tekijän tunnistaminen:  ajokortti ___, henkilötodistus___ (merkitse valitsemaasi 

kohtaan ”x”) tai muu, mikä__________________________________________  

2) 

Tarjousvaihtoehdot;  

a) korkein kohteesta tehtävä yksi tarjous:_______________eur (toteutetaan yhtenä 

järjestelmään kirjattavana kertatarjouksena) 

b) automaattinen korotus kohteessa ilmoitetun minimikorotuksen verran maksimissaan 

________________eur saakka 

3)  

Muuta 

Lomake on toimitettava s-postitse skannattuna osoitteeseen 

asiakaspalvelu@huutokaupat.com viimeistään kolme (3) tuntia ennen kyseisen 

nettihuutokaupan päättymistä. Tarjoaja voi lähettää ainoastaan yhden Tarjouslomakkeen 

kutakin nettihuutokauppaan kohden.  

Mezzoforte Oy (Palvelun tarjoaja) tai kohteen ilmoittaja ei vastaa siitä, että tällä 

Tarjouslomakkeella annettu tarjous kirjautuu järjestelmään ennen kyseisen 

nettihuutokaupan päättymistä. Palvelun tarjoaja tai ilmoittaja ei myöskään vastaa tarjouksen 

kirjaamisesta tai kirjaamatta jättämisestä aiheutuneista mahdollisesta suorasta tai 

epäsuorasta vahingosta miltään osin. Palvelun tarjoajan vastuunrajoitus, jota sovelletaan 

myös paikan päällä tehtäviin tarjouksiin on kokonaisuudessaan nähtävissä osoitteessa 

https://huutokaupat.com/fi/nettihuutokaupan-vastuunrajaus.  
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4) 

Asiakkaan vakuutus 

Vakuutan, että olen tutustunut kyseisen kohteen ilmoittajan myyntiehtoihin, hyväksyn 

Palvelun tarjoajan vastuunrajauksen ja olen ymmärtänyt, että tällä lomakkeella antamani 

tarjous on sitova, eikä sitä voi peruuttaa ja että tarjous toteutetaan kohdassa kaksi mainitulla 

tavalla Palvelun tarjoajan toimesta. Mikäli edustan yritystä tai yhteisöä (tai muuta 

oikeushenkilöä) niin vakuutan, että minulla on asianmukainen valtuutus tehdä kohteesta 

tämän Tarjouslomakkeen mukainen sitova tarjous ja suorittaa kohteesta kauppasumma 

Huutokaupat.comin (Palvelu) käyttöehtojen mukaisesti kahden arkipäivän kuluttua 

laskun/maksuohjeiden lähettämisestä.  

Tarjouslomaketta ei käsitellä ilman tarjouksen tekijän allekirjoitusta. 

 

Päiväys_________________ 

 

Tarjouksen tekijän allekirjoitus   

  

__________________   

nimenselvennys 

 

5) 

Ilmoittajan vakuutus 

Vakuutan, että olen tarkistanut tarjouksen tekijän henkilöllisyyden ja hyväksyn tarjouksen 

kirjaamisen ilmoittamaani nettihuutokauppakohteeseen kohdan kaksi mukaisesti ja vastaan 

tarjouksen lähettämisestä Palvelun tarjoajalle viimeistään kolme (3) tuntia ennen 

nettihuutokaupalle Palvelussa merkittyä päättymisaikaa.  

Tarjouslomaketta ei käsitellä ilman ilmoittajan allekirjoitusta. 

 

Päiväys_________________ 

 

Ilmoittajan allekirjoitus  

 

________________________  

nimenselvennys 


