Skapa konto på ASVT Trottex:s Internetauktion
1. Gå till https://auktion.asvt.se/
2. Uppe i högra hörnet på meny finns knappen Skapa konto. Tryck på den. Är du på
mobilen trycker du på symbolen med tre horisontella streck och väljer Skapa Konto.
3. Har man svenskt bank id skapar man konto med hjälp av det.
4. Är man inte svensk så får man skapa konto som Foreign citizens som finns längre ner
på denna sidan. Eller använder denna länken https://auktion.asvt.se/foreign-register
5. Här fyller man i alla uppgifter som finns i dokumentet samt bifogar en bild på sitt
körkort eller passkort. OBS glöm inte att kryssa i rutan att du godkänner villkoren.
6. Sen trycker du på Create account.
7. Nu ska vi på ASVT Trottex AB godkänna ditt konto. Detta kan ta lite tid. Så det är
därför viktigt att ni skapar konto i god tid innan auktions start.
8. När vi godkänt ditt konto får ni ett mejl.
9. Nu kan du logga in med hjälp av din mejladress och lösenord som du angivit när du
skickade in din ansökan.

Hur man bjuder på ASVT Trottex:s Internetauktion
1. Konto är nu skapat och du har loggat in. Nu vill du bjuda
2. Tryck på Köpa häst till vänster i meny högst upp i sidan. Är du på mobilen trycker du
på symbolen med tre horisontella streck och väljer Köp häst.
3. Här ser du alla hästar som säljs på denna auktion. Tryck på den häst som du är
intresserad av.
4. Inne på vald häst sida kontroller du att du är inne på rätt häst.
5. Tryck nu på knappen Lägg bud.
6. Nu finns det två alternativ. Antingen lägger man ett vanligt bud. Det gör man genom
att trycka upp budet till den summan man vill lägga och trycka på Lägg bud. Då läggs
det budet direkt som man valt.
7. Andra alternativet är Lägg maxbud. Det innebär att om man skriver i 100 000 kr. Så
bjuder systemet automatiskt. Så om budgivningen ligger på 20 000 kr så kommer du
få budet 21 000 kr. Bjuder någon 30 000 kr så kommer du få 31 000 kr. Så systemet
kommer för dig bjuda 1 000 kr över de bud som någon annan lägger hela vägen upp
till 100 000 kr. Lägger någon ett vanligt bud på 100 000 kr innan hästen är uppe i
100 000kr. Så är det den som använt Lägg bud som får budet framför ett maxbud.
8. Ditt namn syns inte när du bjuder. Utan det är bara du som ser att du har budet.
9. När hästen är avslutad kommer köparen upp inne på hästens sida.

Avslutningen av budgivningen
10. Hästarna avslutas med dynamisk avslutningstid. Det betyder att om man lägger ett
bud när det är mindre en minut kvar av budgivningen så kommer det bli en ny
avsluts tid. Detta gör så att alla budgivare har en minut på sig från de senast lagda
budet.

11. En häst som ska avslutas 20.00.00 och får ett bud 19.59.10. Så blir den nya avsluts
tiden 20.00.10. Kommer då ett nytt bud 20.00.01. Så blir nya avsluts tid 20.01.01.
Så här fortsätter det tills ingen lägger ett bud under den sista minuten.
12. Viktigt att tänka på att när det är mindre än 30 kvar av auktionen så räknar inte
klockan ner i bild längre. Utan då står det <30 i rutan. Då betyder det alltså mindre
än 30 sekunder kvar och nu måste man se till att lägga bud om man vill vara med.

