Skaffa användarkonto
Instruktion för att skaffa användarkonto med Svenskt Personnummer. Vi har ändrat
inloggningssätt. Så nu loggar man in på Webbshopen med hjälp av Mobilt BankID (KRAV)
1 Börja med att gå in på webbshopen.
2 Tryck på ikonen som ser ut som en gubbe uppe i listen (På datorn står det Mitt konto)
3 Kommer ner en rullista med två alternativ. Välj registrera
4 Fyll i dina uppgifter och tryck Registrera. (Det är nu ditt personnummer och Mobila
BankID som du använder när du loggar in).
5 Du har nu skaffat ett användarkonto
Om inte Svenskt Personnummer
Om du inte har Svenskt personnummer använder du denna länken och bifogar en bild på ditt pass
eller ditt körkort. (Går inte för folk med Svenskt Personnummer.)
http://asvtportal.vgwebb.se/account/nsreg

Hur avslutas auktionen
Hästarna avslutas 21.00.00.
Alla hästar avslutas med Dynamisk budgivning. Det betyder att om ett bud 20.57.11 på en
häst som avslutas 21.00.00 så blir den nya avslutstiden 21.00.11. Kommer det ett nytt bud vid
21.00.03 blir den nya avslutstiden 21.03.03. Så fortsätter budgivningen ända tills det inte
kommer något bud inom denna tre minuters period.

Hur man lägger ett bud på internetauktionen:
Du börjar med att gå in på den här länken
http://shop.asvt.se/index.php?route=product/category&path=95
Där du kan se alla hästar. På den sidan kan du följa alla hästar som är till salu på denna
Internetauktion.
Mycket viktigt att veta är att denna auktionslista inte uppdateras fortlöpande. Utan endast en
gång i minuten ungefär. Så om du vill följa en speciell häst klicka dig in på den hästen och
sedan kommer du till hästens egna sida. På hästens egna sida uppdateras budet snabbt efter att
ett nytt bud har gjorts. När du gör ett bud går du in på hästens egna sida. Där ser du två olika
rutor som du kan använda när du lägger bud. (Alla belopp som visas är i svensk valuta). En
ruta för Maxbud och en för Lägg bud. Rutan. Maxbud använder när du inte har tid eller inte
har energi att följa auktionen live till slutet. Då kan du lägga ett “maxbud”. Så om det högsta
budet du vill lägga på hästen är 100 000 SEK. Så skriver du in 100 000 i rutan ”maxbud”.
Tryck sedan på “maxbud”. Sedan kommer det upp ett popup-fönster där du måste bekräfta att
du verkligen vill lägga detta bud. Om du vill lägga bud et trycker du på OK i det fönstret.
”Maxbud” är en order till systemet att bjuda till ett visst belopp och i detta fall 100 000 SEK.

Så när du lägger ett maxbud så kommer dn bjuda 1 000 kr över vad som ligger innan eller om
inget annat bud ligger på hästen sen tidigare 10 000 kr som är det lägsta budet som accepteras
på denna auktion. Om någon då bjuder 20 000 SEK får du det ledande budet på 21 000 SEK.
Systemet kommer att bjuda åt dig 1 000 kr över det bud som görs upp till 100 000 kr. Om
någon gör ett vanligt bud på 100 000 SEK när du leder auktionen på 99 000 SEK eller lägre
får de budet 100 000 före ditt "maxbud" eftersom ett "bud" anses vara gjort före "maxbudet".
Om någon bjuder över ditt maxbud kan du lägga ett nytt maxbud eller ett vanligt bud.
Vill du lägga ett speciellt belopp direkt så använder du dig av rutan Lägg bud. Där är det
beloppet som du skriver i rutan som du bjuder. Så står en häst på 100 000 kr och du vill lägga
110 000 kr så fyller du helt enkelt i 110 000 kr i Lägg bud rutan och tycker på Lägg bud. .
Sedan kommer det upp ett popup-fönster där du måste bekräfta att du verkligen vill lägga
detta bud. Om du vill lägga budet trycker du på OK i det fönstret.
Om du vinner budgivningen så är det på denna Internetauktion ASVT Trottex som kommer
fakturera er.
Ditt Maxbuds-belopp du har gjort visas på hästens sida strax över de två rutorna. Där det står
Ditt Maxbud:

