HOLMASTO LIVE-AUCTION OSALLISTUMINEN
Kirjoita tai kopioi seuraava linkki selaimesi osoitekenttään https://liveauction.holmasto.fi
kirjaudu sähköpostiosoitteellasi ja henkilökohtaisella salasanallasi jonka olet saanut
rekisteröityessäsi. Jos et vielä ole rekisteröitynyt voit tehdä sen osoitteessa:
https://www.holmasto.fi/registration/join Jos sinulla on ongelmia rekisterötymisen tai
kirjautumisen kanssa ole ystävällinen ota yhteyttä joko: holmasto@holmasto.com tai
puhelimitse 09 666500
Kirjautuminen Pc:llä kuva 1 ja Mobiililaitteella (Älypuhelin, Ipad ym) kuva 2
Kun huutokauppa ei vielä ole aloitettu kuva 3
Kun huutokauppa on avattu Pc-näkymä kuva 4a ja mobiili-näkymä 4b (mobiili)
Tarjouksen tekeminen tapahtuu painamalla sinistä ¨place bid¨ painiketta. Painikkeen
vasemmalla puolella näkyy tarjottava summa ja ylhäällä oikealla näkyy senhetkinen
voittava tarjous.
Ylempänä näkyy joko oranssi palkki joka tarkoittaa, että sinulla ei ole korkein tarjous jos
palkin väri on vihreä sinulla on voittava tarjous. Mikäli sait kohteen siitä tulee lisäksi sivun
alareunaan ilmoitus.
Asteittain vasemmalle pienenvä sininen palkki e.m. palkkien alapuolella ilmoittaa, että
kohde myydään. Palkin näkyessä on vielä mahdollista tehdä uusi tarjous.
HUOM! Tarjouksia voit tehdä verkkosivuillamme myös ennakkoon kuten aikaisemminkin:
www.holmasto.fi

HOLMASTO LIVE-AUCTION DELTAGANDE
Skriv eller kopiera in följande länk i din bläddrare: https://liveauction.holmasto.fi
Logga in med samma e-postadress och lösenord du har registrerats med. Om du inte
ännu har registrerat dig kan du göra det på följande adress:
https://www.holmasto.fi/registration/join Om du har problem med inloggning eller
registrering vänligen ta kontakt: holmasto@holmasto.com eller per telefon 09-666500
Utanför Finland +358 9 666500
Inloggning med Pc se bild 1, Mobil (smartphone, Ipad etc) bild 2.
När auktionen inte ännu påbörjats, bild 3. När försäljningen sätter i gång, bild 4a (Pc) & 4b
Mobil.
Bud ger man genom att klicka på knappen ¨place bid¨ Nere till vänster syns det bud du
skall ge för ögonblicket och uppe till höger syns aktuellt vinnande bud.
I övre kanten syns antingen en orange balk som betyder att du inte har det vinnande budet
och en grön balk indikerar att du har vinnande bud.
När objektet blir sålt visas ett skilt meddelande om du vunnit.
En stegvis, mot vänster, minskande blå balk meddelar att objektet håller på att säljas. Så
länge balken syns är det möjligt att höja budet.
VÄNLIGEN OBSERVERA! Bud kan också lämnas, som tidigare via vår webbsida:
www.holmasto.fi/index/index/lang/se

HOLMASTO LIVE-AUCTION PARTICIPATING
Please insert the following adress in Your browser: https://liveauction.holmasto.fi
Log in using the e-mailadress and password You have received when You registered as
customer.
If You are not yet registered, please register at the following adress:
https://www.holmasto.fi/registration/join If You have any problems regarding registration,
logging in or any questions about the Auction, please contact holmasto@holmasto.com or
by phone +358 (0) 9 666500
Log in: Pc see fig. 1. Mobiledevices (smartphone, Ipad etc) fig. 2.
When the Auction is not started fig. 3 and when selling is beginning, Pc fig. 4a, Mobile 4b.
Bids are placed by clicking the ¨place bid¨ button. On the left side of the button the amount
of Your bid appears and in the top right corner the current winnig bid is displayed.
An orange bar at the top of Your interface indicates that Your bid is not winning and a
green bar that You currently have the winning bid.
When the lot is sold a separate message-box will appear if You won the lot.
A blue gradually decreasing bar below the earlier mentioned bars tells You that The lot is
now going to be sold. As long as the bar is visible You can still raise Your bid.
PLEASE NOTE: Pre-bids are possible to set as previously at our Web-site:
www.holmasto.fi/index/index/lang/en
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