Hur går en auktion till? Vad betyder de olika
delarna på auktionssidan?

Nedräknaren anger hur lång tid det är kvar tills auktionen stänger, dvs. då det inte längre går att
lägga några nya bud och det högsta budet som finns blir vinnande budet (på bilden är det alltså
5 dagar, 3 timmar, 35 minuter, 30 sekunder kvar till auktionsslut).
När auktionsslutet närmar sig kommer "FÖRSTA", "ANDRA", "TREDJE" att utropas i form av en
text intill den blå auktionshammaren - om ingen lägger ett nytt bud under den tid som dessa
texter visas så slår hammaren i den blå plattan och texten "AVSLUTAD" visas istället.
Om någon däremot lägger ett bud innan texten "AVSLUTAD" syns förlängs auktionen med en
minut, för att de andra deltagarna ska få en chans att lägga motbud. Om du är den som har lagt
det högsta budet då auktionsslut nås, och du även har uppnått reservationspriset, så kommer
ett mail att skickas till dig inom en-två timmar med kontaktuppgifter till säljaren - antingen
kontaktar du själv säljaren, eller så blir du kontaktad av säljaren, för att ni ska kunna avsluta
affären.

I pratbubblan visas det högsta gällande budet för tillfället (på bilden är det högsta budet
235 000 kr, och det är lagt av användaren jnm), och om någon lägger ett högre motbud
kommer pratbubblan att ändra innehåll till det nya högsta budet och pratbubblan kommer
dessutom att komma från en annan figur.
Figurerna anger hur många personer som är inne just nu och tittar på objektet i fråga (på
denna bild är det två personer som tittar på objektet - om det skulle komma in en tredje
person så skulle en tredje figur dyka upp på skärmen).

Om du är inloggad syns denna ruta under figurerna, där du har möjlighet att lägga bud
(om du inte är inloggad syns en inloggningsruta istället så att du kan logga in och direkt
komma till det objekt som du är intresserad av).
För att lägga ett bud klickar du pilen och en rullista med tillgängliga bud visas - där
väljer du det maxbud som du kan tänka dig att betala för objektet. Det är en budagent
som kommer sköta budgivningen åt dig efter att du har angivit ditt maxbud.
Om ditt maxbud överstiger reservationspriset så kommer budagenten att lägga
reservationspriset som bud, dvs. om du har lagt 300 000 kr som maxbud och
reservationspriset är 250 000 kr, så lägger budagenten 250 000 kr. Om någon annan
lägger ett bud på 251 000 kr, så höjs ditt bud till 252 000 kr ända till dess att ditt maxbud
är uppnått.
Budagenten bevakar på så vis köparens intressen, och månar om att köparen inte ska
behöva betala mer än nödvändigt för objektet. OBS! I de fall då två personer har lagt
två likadana maxbud kommer den som la maxbudet först vara den som leder. Ju
snabbare du lägger ett högt bud, ju mer värt är det!
Här kan du även se hur budhistoriken har sett ut - på bilden har tre personer lagt bud
hittills, nämligen användarna jnm, Seabass och Tiger. Denna budhistorikslista växer i
relation till buden som läggs.

Under bilden som visar det aktuella objektet (exempelvis en bil), finns även ett antal mindre
bilder som du kan klicka på för att få se i större format. Under detta följer information om
objektet, som t.ex. årsmodell, mätarinställning, en längre beskrivning och även en
angivelse av kända fel.
Därefter kommer följande information:
Bedömt marknadspris - anger det marknadspris som VFA (Västernorrlands Försäljning
och Auktion) uppskattar finns. VFA brukar dock lägga det bedömda marknadspriset lägre
än det reella marknadspriset, och auktionerna brukar i regel sluta en bit över detta
uppskattade pris.
Aktuellt bud - anger det för stunden högsta budet.
Reservations pris - anger huruvida det lägsta pris som säljaren är beredd att släppa
objektet för är uppnått. Detta skiftar alltså mellan "ej uppnått" eller "uppnått" beroende på
hur högt buden ligger.
Stänger - anger vilken tid auktionen stänger (om den inte förlängs med en eller fler minuter
p.g.a. nya bud i slutskedet av auktionen).
Auktionsavgift - anger vilken summa som tillkommer på det vinnande budet som
auktionsavgift.
Säljare - kontaktuppgifter till säljaren för det aktuella objektet, vilket kan vara vilket företag
som helst - på bilden är det VFA själva som står för försäljningen av objektet.

