INTERIORS 37

בס”ד

Absentee Bid Form

J erusalem | D ecember 17, 2018 | 7:30

pm

Absentee bids should be received 24 hours prior to the auction. Matsart will confirm receipt of bids. If you do not receive confirmation,
please contact our bids department at +972-2-6251049. Please fax bids to +972-2-6257779 or email yehudit@matsart.net

Name
Address

Mobile

Telephone

Email
Lot #

max bid EURO € (hammer) / telephone

I hereby request that MATSART bid on my behalf on the lots as
listed above, yet not to exceed my maximum bid that I have fixed
for each lot as above. I understand that if I am the successful
bidder, I am obligated to pay in addition to the hammer price a
buyer’s premium in the sum of 20%. To this will be added VAT
where applicable. Lots marked ** are imported and VAT must
also be added to hammer price where applicabale. It is my understanding that bid is in accordance and subject to the conditions of
purchase as published on our website. In order to insure acceptance of the bids, potential buyers bidding for the first time with
MATSART are requested to furnish us with references. Please
refer to paragraphs 6 and 11 of the conditions of purchase.
**PLEASE NOTE THAT THE AUCTION›S CURRENCY IS EURO**

SIGNATURE

Lot #

max bid EURO € (hammer) / telephone

הנני מבקש ומאשר בזאת כי מצארט מכירות פומביות יגישו בשמי
את הצעותיי עבור הלוטים המפורטים להלן כל זאת בתנאי שההצעה
לא תעבור את התקרה המקסימאלית שקבעתי לכל אחד מהלוטים
, כולם או חלקם, אני מבין ומאשר כי במידה ואזכה בלוטים.המצויינים
20% אהיה מחוייב לשלם בנוסף למחיר הפטיש גם עמלת קונה בסך
 לוטים מסומנים ** הם מיובאים.ממחיר הפטיש בתוספת מע”מ כחוק
 אני מאשר כי.ומחוייבים במע”מ שיתווסף למחיר הפטיש בהתאם
ההצעה היא בהתאם ובכפוף לתנאי הרכישה כפי שפורסם באתר
 קונים, על מנת להבטיח את קבלת ההצעות.האמטרנט של מצארט
 מתבקשים,פוטנציאליים המגישים הצעה ראשונה לבית המכירות
. בתנאי הרכישה11 ’ ומס6 ’להמציא המלצות בהתאם לסעיפים מס
 י. שימו לב שמטבע המכירה הינו אירו

DATE

21 King David St. Jerusalem

T. +972-2-6251049

