Vedlegg 2 til rundskriv nr 12/2009
Tromsø, 18.03.2009

RETNINGSLINJER FOR NORGES RÅFISKLAGS ELEKTRONISKE AUKSJON AV
FISK M.V.
Disse retningslinjer omhandler Norges Råfisklag’s elektroniske auksjon - heretter kalt NR
Auksjon Nett - av fisk, kval, reker og andre produkter. Spesielle retningslinjer for de
forskjellige auksjoner er beskrevet i de øvrige vedlegg til rundskriv nr 12/2009.
1. NR AUKSJON NETT
NR Auksjon Nett er et nettbasert auksjonsystem som kan benyttes på de fleste
auksjonsformer i laget.
2. HVEM KAN DELTA?
Kjøpere som ønsker å delta på NR Auksjon Nett må registrere seg via ”Dine sider” på
www.rafisklaget.no med brukernavn og passord. Der må den enkelte kjøper opprette en
brukerprofil - ”Din profil”. Brukeridenten er knyttet opp mot kjøpernummer. En kjøper
kan ha flere brukeridenter. En kjøper kan også ha flere kjøpernummer. Det er kjøpers
ansvar i forbindelse med budgiving å logge seg inn med riktig kjøpernummer/anlegg.
3. AUKSJON/BUDGIVING
Kjøper må stille nødvendig bankgaranti eller den sikkerhet som salgslaget krever. Før bud
kan gis, må kjøper forsikre seg at en forstår regelverket samt hvordan auksjonen foregår.
Alle bud er bindende. Et bud kan ikke tilbakekalles fra auksjonen etter at budet av kjøper er
bekreftet. Verdien på auksjonspakken som fremkommer under auksjonen er eks. mva og
avgifter.
Auksjonsstart: Auksjonsstart er når auksjonen ligger tilgjengelig på websiden.
Auksjonsslutt: Auksjonsslutt er når budfristen går ut. Dersom det kommer bud det siste
minuttet før auksjonsslutt, forlenges fristen automatisk med ytterligere ett minutt. I løpet
av dette minuttet kan kun de bydere som har gitt bud innen opprinnelig tidsfrist gi nye
bud. Når den nye budfristen nås, er auksjonen avsluttet. En klokke på skjermbildet viser
nedtelling av tid til budfrist.
4. ORDFORKLARINGER
Autobud: Autobudfunksjonaliteten registrerer det høyeste bud du ønsker å betale for
pakken. Dersom du har bestemt deg for hvor din grense for bud i en enkelt pakke ligger,
registrerer du denne når du melder deg på auksjonen. Ditt autobud vil da følge andre bud
som kommer inn med økning på kr 0,05 inntil at ditt bud eventuelt blir overbudt av en
annen kjøper. Et autobud kan stoppes før ditt maksbud er oppnådd.
Reservasjonsbud: Når salgslaget legger en auksjon bestående av flere pakker med en viss
avhengighet, åpnes det for at kjøper kan legge inn bud på etterfølgende pakker med
reservasjon i forhold til resultatet på en foregående pakke. Reservasjonsbudet må i tillegg

til et vanlig bud, inneholde info om hvilken pakke reservasjonen sikter mot, og hvilken
mekanisme som gjør budet gjeldende.
Startpris: Den prisen auksjonspakken starter på.
Akseptpris: Akseptpris er laveste pris som selger kan akseptere. Når akseptpris foreligger,
skal den være kjent for alle parter før auksjonen starter.
5. TILSLAG PÅ AUKSJONSPAKKE
Kjøper som står med høyeste bud ved auksjonsslutt og dette budet er minimum
akseptpris eller over denne, får tilslaget på denne pakken. Denne kjøper vil få tilsendt en
melding på e-post eller sms, i hht brukerprofilen, hvor det bekreftes tilslaget på pakken.
Salgsbekreftelsen som ligger på ”Dine kjøp” viser den faktisk pris inkl. avgifter. Dersom
auksjonen avsluttes uten at rederiets akseptpris er oppnådd, får kjøper med høyeste bud
melding om dette.
6. TILBAKETREKKING
Auksjonarius kan av ulike årsaker trekke tilbake en auksjon før budfristen utløper.
Kjøperne vil da få tilsendt melding pr. e-post eller sms.
7. SIKKERHET
Brukernavn og passord er knyttet opp mot kjøpernummer og kjøper er selv ansvarlig for at
dette holdes utilgjengelig for uvedkommende. Budgiver vil ikke være synlig for andre
budgivere. For øvrig vises til brukermanual for NR Auksjon Nett på www.rafisklaget.no
under linken NR Auksjon.
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