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                                Ski, den 15.11.2021 

IVERKET AS – dets konkursbo 

 
På vegne av konkursboet frembys for salg følgende:  
 
Utstillingslokale Ski: 

Kjøkken med hvitevarer, type Trøffel grå eik (foto 3-4) 

Kjøkken med hvitevarer, type Tonitor (foto 8) 

Kjøkken med hvitevarer, type Areal mørk grå (foto 11-12) 

Kjøkken med hvitevarer, type Fager grønn (foto 13) 

«Designområde» bestående av benk og utstillingshyller (foto 21-24) 

2 designstoler, type Hay, og rundt bord 

Div stylingsutstyr 

2 stumtjenere 

Butikkbelysning (lamper på skinner) 

Møtebord og 8 stoler 

Prosjektor, type Epson EB U05 

Lite kjøkken, (foto 66) 

 

Lagerrom 1 

Stekeovn (foto 34) 

Fryseskap (foto 34) 

Koketopp (foto 34) 

 

Lagerrom 2 

Kjøleskap, type Miele 

Stekeovn, type Miele 

Fryseskap, type AEG 

Kaffemaskin, type Miele 

 

Kjeller: 

Div reservedeler, fronter, plater etc (foto48) 

Ventilator, type Pyramide 90 cm 

Oppvaskbenk (foto59) 

2 arkivskap 

 

Møterom i 2-etasje 

Møtebord og 8 stoler 

Prosjektor, type Epson EB U05 

Lite kjøkken, (foto 66) 



 

 

TYLLMYRVEIEN 1, MOSS 

Kjøkken, type Pararell Mørk grå, med hvitevarer (foto M9) 

Kjøkken, type Format Classic hvit, med hvitevarer (foto M 10) 

Kjøkken med hvitevarer, type Kube sort eik (foto M31) 

Kjøkkenbenk (foto M16) 

Prosjektkjøkken med hvitevarer (foto M14-15) 

2 bad.  (foto M28) 

2 vinskap (foto M36 og M44) 

Uttrekkbart bord (foto M39) 

Mobil støvsuger (foto M43) 

3 kontorpulter 

3 kontorstoler 

2 skap 

Glasskap 

Stumtjener 

 

I showrom: 

Koketopp med innebygget ventilator (foto M20) 

Eske med ventilator (foto M22) 

I møterom: 

Møtebord og 6 stoler 

 

Sofa, 2 stoler og bord 

Hylle (foto M73) 

Garderobeskap med skyvedører (foto M76) 

 

 

 

VILKÅR: 

1. IVERKET AS  – dets konkursbo selger driftstilbehøret  
   

2. Gjenstandene selges uten noen form for garanti, angrefrist eller 
reklamasjonsrett. Konkursboet og AKonsult AS har ikke undersøkt 
gjenstandene og er uten ethvert ansvar ved salg.   
 

3.    Kjøpere oppfordres om å besiktige gjenstandene og foreta egne 
undersøkelser og kontroller.   

 
4 Bud som inngis, anses bindende for budgiver i 4 virkedager etter innlevering 

av bud og kan ikke trekkes av budgiver. Alle bud regnes som eks 
merverdiavgift. Konkursboet forbeholder seg retten til å akseptere eller 
avvise ethvert bud uten nærmere grunngivning, også høyeste bud.  

 



5.     Det tilkommer intet salær.  Det er ingen tinglyste panteheftelser på 
eiendelene.   

 
6.    Når selger aksepterer budet, er det å anse som en bindende avtale om 

overdragelse.  Tilslagssummen forfaller til umiddelbar betaling etter at 
faktura er sendt.  Varene utleveres/kan hentes først når kontrakten er 
underskrevet og innbetaling er registrert på konkursboets konto. 

 

7.    Dersom betaling ikke er mottatt innen 3 virkedager etter at faktura er sendt, 
anses det som et vesentlig mislighold, og selger har da rett til å heve 
avtalen.  Selger kan da gjennomføre dekningssalg, og evt tap vil bli belastet 
kjøper. Kjøper har ingen rett til evt. gevinst som oppnås ved gjennomført 
dekningssalg. 

 

8.    Gjenstandene må fjernes fra lokalene innen 3 dager etter 
kontraktsinngåelse/betaling dersom Kjøper ikke har inngått egen avtale med 
gårdeier/ leietager.    

 

9.    Kjøper er ansvarlig for eventuelle skader som blir påført bygg eller personer 
under salg/demontering/transport av gjenstandene.  

 

10.  Avtaler som fraviker fra disse salgsvilkår, skal skriftlig bekreftes. 
 

11.  Selger står fritt i å avlyse evt. salg i salgsperioden uten nærmere 
begrunnelse.  Det tas forbehold om evt. feil.  

 
 

AKonsult AS 

Odd-Lauritz Aamodt 


