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BID SHEET

GEBOTSBLATT

גיליון הצעה

I authorize the auctioneer, Alex
Ben-Arieh, to enter the following
bids in the auction sale in order to
buy the following lots at the
lowest possible price within my
stated limits.

Ich ermächtige den Versteigerer,
Alex Ben-Arieh, die folgenden
Gebote in die Verkaufsauktion
einzutragen, um die folgenden
Lose zum niedrigsten Preis in
meinen angegebenen Grenzen zu
kaufen.

אני מסמיך את מנהל המכירה
 להיכנס, אלכס בן אריה,הפומבית
להצעות הבאות במסגרת המכירה
הפומבית על מנת לקנות את
האוספים הר"מ במחיר הנמוך
 במסגרת הגבולות,ביותר האפשרי
.המוצהרים שלי

Ich bestätige die Geschäftsbedingungen
von
diesem
Verkauf, und ich stimme zu,
innerhalb von 7 Tagen nach
Erhalt der Rechnung zu bezahlen.

אני מכיר את התנאים וההגבלות של
 ומתחייב לבצע את,מכירה זו
 ימים מיום קבלת7 התשלום בתוך
.החשבונית

Alle Gebote sind in US Dollars
und in ganzen Zahlen zu machen

כל הצעות המחיר אמורות להתבצע
.בדולרים ארה"ב ובמספרים שלמים

I acknowledge the terms and
conditions of this sale, and agree
to make payment within 7 days of
the receipt of invoice.
All bids are to be made in US
Dollars and in whole numbers

LOT #
LOS #

# פריט

BID
up to
GEBOT
bis zu

COMMENT /
notation
KOMMENT. /
Vermerk

LOT #

הצעה עד

הערה או סימון

# פריט

I additionally request special
attention, as noted by a
checkmark, to one or more of the
following special options:

LOS #

BID
up to
GEBOT
bis zu

COMMENT /
notation
KOMMENT. /
Vermerk

LOT #

הצעה עד

הערה או סימון

# פריט

Ich wünsche zusätzlich besondere
Aufmerksamkeit, wie bereits durch
ein Häkchen erwähnt, zu einer oder
mehreren der folgenden besonderen
Optionen:

LOS #

BID
up to
GEBOT
bis zu

COMMENT /
notation
KOMMENT. /
Vermerk

הצעה עד

הערה או סימון

אני מבקש לשים תשומת לב מיוחדת
לאחת או יותר מהאפשרויות המיוחדות
: כפי שמצוין על ידי הסימון,הבאות
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□ Please increase (circle one: any / all) of my bids as needed, to purchase lots for which my listed bid is
only slightly too low at the end of the auction, by ____% for all bids or by a notation in the
“comment” field next to the relevant bids.
Bitte erhöhen Sie (jeweils mit einem Kreis markieren): irgendwelche / alle) von meinen Geboten
nach Bedarf, um Lose zu erwerben, wofür mein aufgeführtes Gebot nur etwas zu niedrig ist, am Ende
der Auktion, zu ____% für alle Gebote oder mit einem Vermerk im Feld „Kommentar“ neben der
entsprechenden Gebote.
 לרכישת אוספים שההצעה המפורטת של היא, כולם( את ההצעות שלי במידת הצורך/  אחד:אנא הגדל )הקף בעיגול
 עבור כל ההצעות או על ידי סימון בשדה "הערות" שליד%_____- ב,רק במעט נמוכה מדי בסוף המכירה הפומבית
.ההצעות הרלוונטיות

--□ Please limit my total purchases (excluding commissions and other fees) to $____________ ±10%
Bitte beschränken Sie meine gesamten Einkäufe (ohne Kommissionen und sonstigen Gebühren) zu
$____________ ±10%
±10% $_______-אנא הגבל את כלל הרכישות שלי )לא כולל עמלות ותשלומים אחרים( ל

--□ In accordance with my limit above, my preference as to which lots I would rather have is indicated by
(circle one: the order in which my bids are listed, by lot number / by a notation in the “comment”
field)
Gemäß meiner Begrenzung oben ist meine Priorität, welche Lose ich lieber hätte, mit (jeweils mit
einem Kreis markieren: der Reihenfolge gezeigt, wie meine Gebote aufgelistet sind, durch die
Losnummer / durch einen Vermerk im Feld „Kommentar“)
 לפי: מצוינת לי ידי )הקף אחד, ההעדפה שלי לגבי איזה אוסף אותו ארצה,בהתאם לגבולות של הרשומים לעיל
." על פי הסימון בשדה "הערות/  ליד מספר האוסף,הסדר שבו ההצעות שלי רשומות

Full Name/Vollständiger Name: ___________________________________________________ :שם מלא
Address/Adresse: ________________________________________________________________ :כתובת
_______________________________________
E-mail: ________________________________ :ד"א
Tel.: _______________________________ :. טלFax: __________________________________ :פקס
Special Instructions/Besondere Anweisungen: __________________________________ :הנחיות מיוחדות
____________________________________________________________________________________

___________________________________
Signature/Unterschrift/חתימה

_________________________________
Date/Datum/תאריך

