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Tarihi Bir Ev
Son derece titiz kalite standartları üzerine kurulmuş 
bir zanaat uzmanı olan Kopenhagen Fur, dünyanın 
en büyük kürk müzayede evidir. 1930 yılında Da-
nimarkalı kürk çiftçileri kooperatifi olarak kurulmuş 
olan Kopenhagen Fur, 1946 yılından bu yana kendi 
çatısı altında sürekli olarak müzayedeler gerçekleş-
tirmektedir. Kendi satış birliğini kuran ilk kürk kurulu-
şu olan Kopenhagen Fur, doğru sınıflandırmaya ve 
etiketlemeye odaklanmış olması sayesinde ulus-
lararası alanda önde gelen bir lüks kürk tedarikçisi 
haline dönüşmüştür. Geçen yıl yaklaşık 28 milyon 
adet vizon kürk satışı yapılmıştır.

Satış sezonumuz, her takvim yılının sonuna doğru 
yeni işlenmiş deriler gönderildiğinde tam olarak 
başlamaktadır. Yeni yılla birlikte, Şubat ayında 
gerçekleşecek olan ilk müzayedemiz için 100.000 
metrekarelik merkez ofisimizi küresel kürk ticaretinin 
mikro evrenine dönüştürme yolundaki hazırlıklarımız 
devam etmektedir. Her müzayededen önce müşte-
riler, satışa sunulacak ürünleri görmek üzere numu-
ne uzmanları ile birlikte muayene günlerinde mevcut 
derileri yakından incelemeye davet edilmektedir. 
Vizon kürk alanında küresel piyasanın fiyat be-
lirleyicisi olarak, Eylül 2017’deki müzayedemizde 
toplamda değeri 1 milyar USD’den fazla deri satışı 
gerçekleşmiştir.

Müzayede salonunun kendisi de başlı başına bir 
stil ikonudur. Geçmişi 1966 yılına dayanan bu altı 
bölümlü salon 450 kişilik olup, bordo-siyah renk gül 
ağacı duvar panellerinin yanı sıra ünlü tasarımcı 
Arne Jacobsen’ın turkuaz sandalyeleri ile klasik mo-
dern Danimarka stil inde tasarlanmıştır. 2013 yılında 
yenilenen bina, müzayedeciler için düşük yankı ve 

net bir görüş hattı sağlayacak şekilde özel olarak 
tasarlanmıştır. Yoğun dönemlerde her üç saniyede 
bir lot deri satılabildiği için bu çok önemlidir.

Kalite ve İşçilik 
Dünyanın en iyi ve en mükemmel derileri her yıl 
Kopenhag Fur müzayede alanına gitmekte ve hepsi 
titiz bir kontrol sürecinden geçmektedir. Deriler bir 
dizi kontrolden geçerek tür, cinsiyet, boyut, renk, 
berraklık ve kalite bakımından sınıflandırılmaktadır. 
Sınıflandırma işleminin en yüksek hassasiyetle ya-
pılmasını sağlamak amacıyla ürünler, yılların dene-
yimine sahip titiz yöneticiler tarafından en gelişmiş 
teknoloji kullanılarak ve aynı zamanda manuel 
olarak incelenmektedir.

Bu üst düzey işçilik, Kopenhagen Fur markasının 
moda ve tasarım alanındaki köklü bir güç olmasının 
ve Kopenhagen Fur kalite etiketlerinin aranan bir 
standart haline gelmesinin nedenidir. Ayrıca haute 
couture moda evleriyle ve kendi alt markamız olan 
Oh! by Kopenhagen Fur ile işbirliklerimiz de mevcut-
tur. 

Kreatif dünya ile olan bağlantımızın en ön saflarında 
ise Kopenhagen Fur Studio yer almaktadır. Yenilik 
ve tasarım merkezimiz olan bu stüdyo, çalışma ve 
eğitim alanlarının yanı sıra çok sayıda teknik örne-
ğine de erişim sağlamaktadır. Her yıl, dünyanın bazı 
en prestijl i tasarımcıları, diğer yaratıcı endüstrilerin 
temsilcileri ve gelecek vaat eden yetenekleri, stüd-
yonun yetenekli kürkçüleri ile birlikte çalışmak için 
davet edilir. Kopenhagen Fur Studio içerisinde, klasik 
stillerden geleneksel kürk algısına meydan okuyan 
kıyafetlere kadar çok çeşitli ürünlerden oluşan bir 
galeri de bulunmaktadır.
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Satış Koşulları
GENEL
§ 1. Aşağıdaki ifadeler satış koşulları metni boyun-

ca sırayla belirtilen anlamlarda kullanılacaktır: 
Açık artırmada şirket namına hareket eden kişi 
“Açık Arttırmacı” olarak adlandırıl ır.
“Şirket” olarak Langagervej 60, DK-2600, Glost-
rup, Danimarka adresinde mukim Kopenhagen 
Fur a.m.b.a. kastedilmektedir.
“Lot” Şirket tarafından satışa sunulan malların 
her bir partisi anlamındadır.
“Teslim günü” Şirket tarafından bildirilen, Alıcının 
belirli bir parti mal için ödeme yapması gere-
ken günü ifade etmektedir.
“Alıcı” (kendisi ya da bir başkası adına temsilci-
lik yetkisiyle hareket etse bile) Şirket tarafından 
malın satıldığı ve şartların uygun olduğu durum-
larda ise malın devredildiği herhangi bir kişiyi 
ifade etmektedir.
“Devralan” bu satış sözleşmesinin herhangi bir 
kısmının koşullara uygun olarak Alıcı tarafından 
devredildiği herhangi bir kişi anlamına gelmek-
tedir. 

§ 2. Şirket, muhtelif bireyler ve tüzel kişilerden sağ-
lanan derilerin satışı amacıyla bir açık artırmacı 
görevlendirerek, Şirketin yerleşkesinde açık ar-
tırmalar düzenler. Açık artırmada gerçekleşen 
her alım, Danimarka Kronu (DKK) kuruyla işlem 
görecektir. Ödemeler Şirketin faturalandırma 
yapmayı kabul ettiği para cinsinden yapıla-
caktır. 

§ 3. Açık artırmada teklif veren her kişi, kendi adına
veya başka kişi veya yasal kuruluşlar adına 
teklif verip vermediğine bakılmaksızın işbu 
satış koşullarını her açıdan kabul ettiğini tasdik 
etmektedir. Kişinin, başka bir kişi ya da şirket 
adına teklif vermesi durumunda, kendisi adına 
teklifin verildiği kişinin/şirketin de mevcut satış 
koşullarını her yönden kabul ettiğini tasdik et-
mektedir. 

AÇIK ARTIRMA SATIŞLARININ YÖNETİMİ
§ 4. Deriler ve lotlar, açık arttırma çekicinin vurul-

duğu andaki fiil i durumları ile satılmış sayılırlar. 
Yayınlanmış katalogdaki bütün bilgiler ve sergi 
demeti olarak temin edilen bütün numuneler, 
kesinlikle herhangi bir sorumluluk üstlenilmeksi-
zin veya halel getirmeksizin ve derilerin ince-
lenmesi bağlamında bir rehber işlevi görmesi 
amacına yöneliktir ki, numunelerin açık artırma 
öncesinde alıcılar tarafından incelenmesi tav-
siye edilmektedir. Lotların yapısı, kalitesi, tanımı, 
durumu ya da uygunluğuyla ya da başka bir 
konuyla ilgil i olarak açık ya da ima yoluyla 
hiçbir garanti verilmemektedir. Satın alınan 
lotlar, herhangi bir hata ya da kusuru olup 
olmadığına bakılmaksızın, açık arttırma çekici-
nin vurulduğu anda alıcı tarafından OLDUKLARI 
GİBİ kabul edilmek zorundadır. Bu işlem ile alıcı, 
herhangi bir kusurla ilgil i tazminat talep etme 
hakkından vazgeçmiş sayılır.

AÇIK ARTIRMADA YÖNETİM
§ 5. Deriler, lotlar şeklinde açık arttırmada sunul-

makta ve satılmaktadır. Teklifler tek bir deri için 
geçerlidir, lotun satış fiyatı, teklifin, lotta bulunan 
derilerin sayısıyla çarpılmasıyla elde edilir. Şir-
ket, tekliflerde yapılacak asgari artışın miktarını 
belirleyebilir. Lot, en yüksek teklifi verenin olur. 
İki ya da daha fazla kişinin en yüksek teklifi 
vermesi ya da teklifle ilgil i bir ihtilaf oluşması 
halinde, açık artırmacı başka tekliflerde bulu-
nulmasını ister. Bu da ihtilafın çözülmesini sağla-
maz ise, açık artırmacı kimin en yüksek teklifi 
veren olduğuna nihai olarak kesin olarak karar 
verme yetkisine sahiptir. 
Şirket, kendi takdiri ile açık artırma öncesinde 
veya sırasında, teklif verilecek lotların sırasını 
değiştirme, kendisi de gerçek anlamda teklifte 
bulunma ve lotları geri çekme hakkına sahiptir. 
Şirket herhangi bir alıcıdan teklif almayı red-
dedebilir ve reddetme gerekçesini açıklamak 
zorunda değildir. 
Açık arttırma çekicinin düşmesiyle teklifi ka-
bul edilen kişi, bu şekilde satın alınan derilerin 
ödemesini yapmakla şahsen yükümlüdür ve 
adına teklifin yapıldığı (alıcının numarası ile 
belirlenen) kişi veya tüzel kişil ik ile birlikte, satış 
fiyatının ödenmesinden münferiden ve müşte-
reken sorumludur. 
Açık arttırma çekici vurulduğunda, deriler 
alıcının hesabına ve risk ona ait olmak üze-
re muhafaza edilir, ancak alıcı bütün ödeme 
yükümlülüklerini yerine getirene kadar ona 
teslim edilmez. Şirket, aşağıdaki § 15’te belirtilen 
durum dışında, derilerin kaybolmasından ya 
da zarar görmesinden sorumlu tutulamaz. 

§ 6. Bir alıcının, teklifte hata yapıldığı yönündeki
bildirimi, açık artırma salonunda ve en geç 
müteakip 20 katalog sayısı satışa çıkarılmadan 
önce açık bir şekilde yapılmalıdır. Daha sonra 
iletilen talepler, Şirket tarafından yasal olarak 
dikkate alınmazlar ve kabul edilmezler.

ÖDEME VE NAKLİYE
§ 7. Her alıcı, kendisinden talep edilmesi üzerine,

açık artırmadan önce, artırma esnasında veya 
sonra, satın alımların güvenliği açısından Şir-
ket’in belirleyeceği depozitoları ya da depozito 
artırımlarını, yine Şirket tarafından belirlenen 
şekilde, talep anında ödemek zorundadır. 

§ 8. Alıcı, ilgil i açık artırma yapılmadan önce şirke-
tin yayınladığı Açık Artırma Satış Kataloğunda 
belirtildiği gibi alım bedeline ek olarak açık ar-
tırma komisyonunu da ödeyecektir. Alıcı ayrıca, 
açıkarttırma çekicinin vuruluşunu takiben satın 
alınan deriler için tahakkuk edebilecek tüm faiz 
ve masrafları da ödeyecektir.
Deriler Şirketin Glostrup Danimarka’daki depo-
sundan Incoterms “FCA (Free Carrier)» yükleme 
koşuluyla satılır. Bu nedenle, teslimatla ilgil i tüm 
masraflar, örneğin ihracat evrakları, gümrük 
işlemleri, komisyonlar, KDV (eğer uygulanıyorsa) 
ve alımla ilgil i benzeri başka masraflar, Ko-
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penhagen Fur Nakliye Masrafları. l inkinde de 
açıklandığı gibi alıcıya ait olacaktır.
Ayrıca, alıcı gümrükteki ithalat işlemlerinden 
doğan masrafları, ücretleri ve Kopenhagen Fur 
Nakliye Masrafları l inkinde açıklanan işlem-
lerden doğacak masrafları ve alımdan dolayı 
oluşabilecek Kopenhagen Fur Nakliye Mas-
rafları l inkinde açıklanan taşıma, paketleme, 
paketleme kontrol ve nakliye kaynaklı diğer 
benzeri komisyon ve masrafları da ödeyecek-
tir. 
Bütün masraflar (eğer uygulanıyorsa) KDV 
hariçtir ve faturası Şirket adına yetkili nakliye 
acentası tarafından düzenlenecektir. 

§ 9. Satışa il işkin ödeme tarihi (ödeme günü), açık
artırmanın son gününü takip eden 21. gündür 
ve alıcının bütün yükümlülükleri, ödeme günü 
mesai bitimine kadar yerine getirilmelidir. 

MÜLKİYET, DEVİR VE RİSK
§ 10. Alıcının, derileri üçüncü bir şahsa devretmek

istemesi durumunda, alıcı, Şirket’i bu durum-
dan haberdar etmek zorundadır. Şirket, bu 
devir talebini, tamamen kendi takdiri ile onay-
layıp onaylamama hakkına sahiptir. Devra-
lan taraf, Şirket ile alıcı tarafından işbu satış 
koşullarına ve diğer koşullara uygun olarak 
anlaşmaya varılmış olan satış koşulları çerçe-
vesinde alıcının satışla ilgil i bütün haklarını ve 
yükümlülüklerini üstlenmiş olur. Alıcı da, kendi 
hak ve yükümlülüklerinin devralan tarafça 
üstlenilmesini sağlamayı taahhüt eder. Alıcı ve 
devralanın sorumluluğu, derileri Şirketin Asya 
depolarından birine transfer edilmesi konusun-
daki taleplerine bağlı olarak yükümlülüklerinin 
tamamını kapsayacaktır.
Alıcı, bundan dolayı söz konusu derilerin ta-
mamının bedeli ödeninceye kadar, bu yüküm-
lülüklerden sorumlu olmaya devam eder ve 
devralanın ödemeyi yapmaması ya da söz 
konusu derilerin satın alınması ile ilgil i diğer 
yükümlülükleri yerine getirmemesi durumun-
da, Şirket’in talep etmesi üzerine, söz konusu 
ödeme yükümlülüğünü ve diğer yükümlülükleri 
başka bir bildirime gerek olmadan yerine getir-
mek zorundadır. Bununla birlikte, vade tarihin-
den (ödeme gününden) önce satın alma ücreti-
nin %25’lik bir kısmı depozito olarak ödenmişse 
ya da devralanın yükümlülüklerini yerine 
getirmediği, vade tarihini (ödeme gününü) 
izleyen dört hafta içerisinde Şirket tarafından 
alıcıya bildirilmemişse, alıcı sorumlu tutulamaz. 
Yüklemelerde, alım bedelinin üzerine yukarı-
daki § 8 de açıklandığı gibi, açık artırma ücretini 
ekledikten sonra, toplam fiyat üzerinden %25 
kadar depozito hesaplanır. Şirket, alıcıya bildir-
meden devralana herhangi bir süre uzatımı ya 
da başka bir imtiyaz vermemeyi taahhüt eder. 
Satın alınan deriler, satış sırasında ya da daha 
sonra bir alıcının numarasından bir başka alıcı-
nın numarasına devredilemez. 

HAKLAR, GÜVENLİK VE FAİZ
§ 11. Alıcı satış bedelini vadesinde ödemez ise, alıcı

vade tarihinden (ödeme günü) itibaren, şirket 
tarafından her bir açık artırmadan önce yayın-
lanacak olan oranda faiz ödemekle yükümlü 
olacaktır. Bu oran, 21 gün önce alıcıya yapıla-
cak bir bildirim ile değiştirilebilir. Faizin öden-
mesi, Şirket’in işbu satış koşullarındaki hakla-
rının herhangi birinden feragat ettiği anlamına 
gelmez. 

§ 12. Satışı yapılan derilerin mülkiyet hakları, alıcı-
nın kendi yükümlülüklerinin tamamını yerine 
getirinceye kadar Şirket’tte kalacaktır, sadece 
yükümlülükler yerine getiril ince mülkiyet alıcıya 
geçer. Bir alıcının, vade tarihi geldiği halde Şir-
ket’e karşı yükümlülüklerini yerine getirmemesi, 
ödeme aczine düşmesi, iflas etmesi, ödemeyi 
askıya alması, herhangi bir ödeme aczi ya da 
iflasa konu olması durumu gibi olayların her-
hangi birinin vuku bulmasından sonra, hesaba 
yatırmış olduğu depozitoların ya da yapmış 
olduğu ödemelerin hiçbiri kendisine iade edil-
meyecektir. Şirket, satışı iptal etme ve başka bir 
bildirimde bulunmadan derileri yeniden satma 
ve bu satışın gelirini elinde tutma hakkına sahip 
olacaktır. Alıcı, böyle bir yeniden satışla ilgil i 
olarak Şirket’in uğrayacağı her türlü zararı, faiz 
dahil diğer masraflarla birlikte Şirket’e öde-
mekle yükümlü olacaktır.

§ 13. Şirket, muhtemel tazminat taleplerinin bir te-
minatı olarak, kendisinin veya temsilcilerinin 
denetiminde bulunan ve alıcıya ait olan bütün 
derileri muhafaza etme ve elden çıkarma hak-
kına sahip olacaktır. Şirket, alıcının Şirkete olan 
borçlarına karşılık, bu borçların satış fiyatıyla 
ya da başka bir konuyla ilgil i olmasına bakıl-
maksızın, deriler üzerinde her zaman böyle 
bir rehin hakkına sahip olacaktır. Eğer ödeme 
vadesi geldiğinde Alıcı yükümlülüklerini yerine 
getirmemişse, Şirket yasal prosedürleri, ihtar 
yükümlülük ve vadeleri beklemeden haciz 
uygulama yetkisine sahip olacaktır. Şirket, söz 
konusu derileri § 12’de belirtildiği şekilde elden 
çıkarma hakkına sahiptir.

TESLİMAT
§ 14. Deriler, alıcının yükümlülüklerini yerine getirme-

si kaydıyla, açık artırmayı takip eden günden 
itibaren uygun rotasyona göre Şirket’in Glost-
rup / Danimarka’daki deposunda (teslim yeri) 
teslim edilecektir. Şirketin bir grev, kargaşa, risk, 
tehlike, bir kamu makamının müdahalesi ya 
da Şirket’in kontrolünün dışında yer alan bir 
olaydan dolayı bu teslimatı gerçekleştireme-
mesi durumunda, alıcı satışı iptal edemeyecek 
ya da bir tazminat talep edemeyecektir ve 
alıcı, teslimatın önündeki engel kalkar kalkmaz 
yükümlülüklerini yerine getirecektir.
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DEPOLAMA
§ 15. Deriler, Şirket’in deposunda bulunduğu süre-

ce, masrafları Şirket tarafından karşılanmak 
kaydıyla sadece yangına ve hırsızlığa karşı 
sigortalanacaktır. Ancak Şirket, - alıcının kendi 
yükümlülüklerini yerine getirmiş olması koşu-
luna bağlı olarak - sigorta şirketi tarafından 
ödenen para miktarı dışında alıcıya herhangi 
bir tazminat ödemekle yükümlü olmayacaktır. 
Hiçbir koşulda şirketin zararlar, gelir kayıpları 
veya diğer dolaylı zararlardan dolayı hiçbir 
sorumluluğu bulunmayacaktır. Hiçbir koşulda 
şirketin sorumluluğu, düzenlediği faturada gö-
rülen malın değerini aşmayacaktır.

KANUN VE YARGILAMA YETKİSİ
§ 16. Şirket ile alıcı ya da alıcının hak ve yükümlülük-

lerini devrettiği herhangi bir üçüncü şahıs ya da 
satış bedelini ödemekle yükümlü olan herhan-
gi bir başka taraf arasında ortaya çıkabilecek 
her türlü ihtilaf, Danimarka yasaları çerçeve-
sinde çözümlenecektir. Dava, Şirket’in dava-
nın başka bir mahkeme ya da yetkili kurum 
tarafından görülmesini tercih etmedikçe veya 
Danimarka Tahkim Enstitüsü’nde karara bağ-
lanmasını zorunlu görmedikçe, Kopenhag’daki 
Denizcilik ve Ticaret Mahkemesi’nde (Sø-og 
Handelsretten) görülecektir.
Şirket, böyle bir dava veya tahkimle ilgil i olarak 
ortaya çıkacak mahkeme masraflarını (mah-
keme giderleri ve makul avukatlık ücretlerini) 
talep etme hakkına sahiptir.  

BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME
§ 17. Bu satış koşulları bağlayıcıdır. Şirket’in ancak

her durum için özel ve anlaşmalı olarak yazılı 
onay vermesi halinde bu koşullardan farklıl ık 
yapılabilir.

§ 18. İşbu satış koşullarında belirtilen bütün haklar,
Şirket bu haklardan birini ya da birkaçını kul-
lanmasa dahi bütünüyle geçerli ve uygulana-
bilir olmaya devam edecektir.

§ 19.  Satış koşulları metninin herhangi bir maddesi
ya da bir kısmının geçersiz ya da uygulanamaz 
duruma gelmesi halinde, kalan maddeler ve 
diğer maddelerin kalan kısmı geçerli ve yürür-
lükte kalmaya devam edecektir.

§ 20. İşbu satış koşulları, İngilizce hazırlanmış ve Çin-
ce’ye, Rusça’ya ve Türkçe’ye tercüme edilmiş-
tir. Metnin anlamı veya yorumlanmasıyla ilgil i 
herhangi bir ihtilafın ortaya çıkması halinde, 
İngilizce metin geçerli kabul edilecektir.

§ 21. İşbu satış koşulları, 6 Şubat 2018 tarihinde yü-
rürlüğe girmiştir ve aksi yazılı olarak bildiril ince-
ye kadar geçerli kalacaktır. 
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Hesap açma koşul ve prosedürleri
Kopenhagen Fur ile daha önce herhangi bir iş yap-
mamış olan şirketler, açık artırma salonunda kendi 
tekliflerini verebilmek için aşağıdaki koşulları yerine 
getirmelidirler.

1. Şirketin adı, adresi, e-posta adresi, telefon ve faks
numaraları hakkında bilgi.

2. Şirket adına imza atma yetkisine sahip olan kişile-
rin adı ve imzası.

3. Açık artırmada şirket adına satın alma işlemi ger-
çekleştiren kişi(ler)in adı ve pasaport fotokopisi.

4. Şirketin Ticaret Sicili’ndeki kaydının bir nüshası.

5. Şirketin, yeminli mali müşavir tarafından tasdik
edilmiş en son yıll ık hesabının bir nüshası.

6. Şirketin bankası ile ilgil i bilgiler.

7. AB sınırlarında bulunan şirketler KDV tescil numa-
ralarını da bildirmek zorundadırlar.

8. Gerçekleştirilmesi beklenilen satın almayla ilgil i
olarak post türleri ve post sayısı ve bunların tah-
mini parasal değeri hakkında bilgiler.

9. Gerçekleştirilmesi beklenilen satın almanın en az
%25’i tutarında bir depozito aşağıdaki şekillerde
yatırılmalıdır:

- Nordea Bank Danmark A/S’nin kabul edebile-
ceği birinci sınıf bir banka tarafından verilmiş bir
banka teminatı.

- veya gayri kabili rücu bir standby akreditifin
açılması.

- veya Kopenhagen Fur’e nakit depozito yatırılması.
- veya Kopenhagen Fur’e telgraf havalesi ile

depozito yatırılması.
Ayrıca Kopenhagen Fur’ün Satış Koşullarını bilmeniz 
de çok önemlidir.

Bir alıcı numarası almak istiyorsanız, lütfen Müşteri 
Departmanı Şefi Sayın Bay Brian Tufvesson ile iletişi-
me geçiniz.

Alıcıların tescili
Geldiğiniz zaman sizden bir kayıt formunu doldur-
manız ve imzalamanız istenecektir. Eğer hali hazırda 
bir alıcı numarasına sahipseniz, bu formu Müşteri 
Departmanı’ndan alabilirsiniz. Eğer alıcı numaranız 
yoksa, lütfen Sayın Bay Brian Tufvesson ile iletişime 
geçiniz.

Açık artırma salonunda kullanılmak üzere alıcı nu-
marası almanız için imzalı bir kayıt formu vermeniz 
şarttır.

Bu nedenle Kopenhagen Fur’e gelir gelmez bu formu 
doldurmanız son derece önemlidir.

Açık Artırma İncelemesi
Açık artırma satışlarından önce, inceleme alanında-
ki gösteri lotlarını incelemek mümkündür.

Açık artırma katalogları, Salon 1’e çıkan merdiven-
lerin sağ tarafındaki raflarda ve bodrumdaki giysi 
odası tezgahının üzerinde bulunmaktadır. Katalog-
larda çeşitli deri türleri hakkında bilgiler vardır. 

Kataloglar, altı rakamdan oluşan uzun bir LOT sayısı 
sırasından meydana gelmektedir. Sayılarda yıldız ile 
gösterilen ilk lot (gösteri lotu), gösterim bölümünde 
incelemeye sunulmuştur. Diğer lot sayıları, deponun 
bodrumunda tutulmaktadır.

Seçme deri parçaları, inceleme bölümündeki el 
arabaları üzerine asılmıştır. Bir bölümde hangi deri 
türünün ve cinsiyetinin bulunduğunu belirten tabela-
lar her bölümde asılmıştır. 

Katalog sayfasının alt tarafında, altı haneli bir sayı 
göreceksiniz. Bu sayı, katalog sayfasının ya da 
sayfalarının sıralandığı lot sayılarını bulabileceği-
niz el arabasını göstermektedir. El arabasının tahta 
tabelasında (el arabasının en üstünde) aynı sayı 
kombinasyonunu göreceksiniz. 

İnceleme
Deri koleksiyonu aşağıdaki şekillerde incelenebilir:

Açık olduğu saatler
İnceleme günleri 08:00 – 18:00
Son inceleme günü 08:00 – 20:00
Satış günleri 08.00 - satıştan 2 saat 

sonrasına kadar

Siz geldiğinizde numunecilerin hazır bulunmasını 
sağlamak amacıyla, lütfen web sitemizde yer alan 
rezervasyon formunda Kopenhagen Fur’a tahmini 
varış saatinizi bize bildiriniz.

Numuneciye artık ihtiyaç duymadığınız zaman, bu 
durumu lütfen inceleme alanındaki yer görevlisine 
bildiriniz.

Yer görevlileri (gözetmenler)
İnceleme alanında her zaman iki gözetmenin bu-
lunduğunu göreceksiniz. Gözetmenler; koleksiyon 
(miktar ve yer, vb.) ile olduğu kadar satış günleri ve 
zamanları ile ilgil i sorularınız konusunda hizmetiniz-
de olacaktır.

İnceleme ile ilgil i yardım istiyorsanız lütfen dahili 
1098 veya 1105’i arayınız.
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Açık artırma satışları
Tarihleri, her günün başlangıç saatlerini, sunulacak 
deri türlerini ve satış sırasını bildiren satış programı 
açık artırmadan önce yayınlanacaktır.

Satış, aksi belirtilmedikçe, katalogdaki sıraya göre 
yapılacaktır.

Satış programında, satışın tahmini süresi belirti-
lecektir. Bununla birlikte bu tahminler sadece fikir 
vermek amaçlıdır. Öğle yemeği normalde 12.00’de 
başlamaktadır. Öğle yemeği arası 45 ila 60 dakika-
dır.

Satışlar İngilizce dilinde yapılır. Teklifler DKK cinsin-
den deri başına verilir ve fiyat seviyesine bağlı ola-
rak daha önceden belirlenen aralıkları takip eder.

Alıcı numara işaretleri, Müşteri Hizmetleri Bankosu’n-
dan verilir.

Teklifler arasındaki aralar

Tüm deri tipleri

ÜCRET DKK ARALIK
10-150 DKK   2

150-350 DKK   5
350-700 DKK 10

700- DKK 20

Işıklı tabela
Açık artırma salonunda yer alan ışıklı tabela, deri 
türünü ve lot sayısını gösterir. Bu, sizin hangi lotun 
satıldığını takip etmenize yardımcı olur. Bu tabela-
nın sağ ve sol taraflarında, tekliflerin hangi düzeye 
ulaştığı belirtilir. Fiyat DKK cinsinden gösterilir. USD 
cinsinden fiyatlar sadece size rehberlik etmek 
amacını gütmektedir.

Satış prosedürü
Satış, açık artırmacı satılmakta olan lot sayısını 
anons ettiğinde ve bir başlangıç fiyatıyla açılış 
yaptığında başlar. Alıcılar ellerini kaldırarak fiyat 
teklifinde bulunurlar. Açık artırmacı, artık teklifte 
bulunulmayana dek tekliflerin çetelesini tutar. O 
aşamada lot, en yüksek teklifi verenin olur. Satın 
alma, çekiç vuruşu ile onaylanır. Eğer birden fazla 
alıcı aynı düzeyde teklifte bulunursa ve hiç kimse 
teklifi artırmak istemezse, açık artırmacı söz konu-
su lotu dağıtma hakkına sahiptir.

Lot ve dizi lot sistemi
Boy, renk, kalite vb. açısından birbirinin aynısı olan 
lotlara ardışık numaralar verilir ve bunlara “dizi-
ler” denir.

Katalogda bu diziler (*) işareti ile gösterilirler.

Bir dizinin ilk lotunun (gösteri lotu) mavi bir askısı 
olur. Takip eden demetler aynı tanımlara sahip 
kutularda vakumlu bir şekilde paketlenmişlerdir.

İnceleme sırasında bir dizinin sadece ilk lotu gös-
terilir. Dizinin diğer lotlarını da görmek isterseniz, 
lütfen inceleme alanındaki yer görevlisi ile iletişi-
me geçiniz.

Özdeş diziler
Alıcılara kolaylık olması amacıyla, miktarın bir 
dizinin azami uzunluğunu aşması durumunda, 
deriler özdeş dizilere bölünecektir.

Orijinal alıcı
Dizi lotları satılırken yalnızca birinci lot numarası-
nı “sayarız” ve bu lotun alıcısına da “orijinal alıcı” 
denir. Sonraki lotlardan birinde başkasının daha 
yüksek teklif vermemesi halinde bu alıcı, dizi lotu-
nun geri kalan bölümünü de aynı fiyata alma hakkı 
bulunur. “Up” (Artırıyorum) diye bağırarak ve elinizi 
kaldırarak, orijinal alıcıdan daha yüksek teklif ve-
rebilirsiniz. Eğer alıcının dizinin tamamına ihtiyacı 
yoksa açık artırmacıya, ihtiyaç duyduğu lotların 
sayısını bildirebilir. Orijinal alıcı bu lotları almışsa, 
ikinci bir alıcı açık artırmaya girebilir. İkinci alıcı 
kendi istediği lotları almışsa, üçüncü bir alıcı açık 
artırmaya girebilir. Bu, bütün dizi satılana kadar 
devam eder. Orijinal alıcı, herhangi bir aşamada, 
o dizi içinden daha fazla sayıda lot almak isterse,
diğer alıcılara göre opsiyon sahibi olur. Bununla
beraber orijinal alıcı, “dizide” yer alan alıcıdan,
yani açık artırmacının satış yapmakta olduğu
alıcıdan daha yüksek bir teklif vermesi gerekmek-
tedir.

Bütün dizi lotları bu şekilde satılmaktadır.

Fiyat Düşürme
Bir dizi içerisinde fiyatı düşürmek mümkündür. Açık 
artırmacıya, “fiyatı düşürmek” istediğinizi açıkça 
bildirmeniz yeterlidir. Bunun ardından mevcut fiyat 
teklifi, önceden belirlenen bir aralıkta düşürüle-
cektir. Diğer alıcıların fiyatı artırmak istememesi 
durumunda, lotları daha düşük teklif düzeyinden 
satın almaya devam edebilirsiniz.

Hatalar
Bir lot satın aldıysanız ve yanlış bir teklifte bulun-
duğunuzu fark ettiyseniz, bu durumu açık artır-
macıya takip eden 20 lot süresince bildirmelisiniz. 
Bunun ardından açık artırmacı aynı lotu bir başka 
alıcıya satabilir.

Fiyat sınırı
Kopenhagen Fur, kabul edilebilir bir fiyat sınırına 
ulaşmayan lotları geri çekme hakkına sahiptir.

DKK 10 fiyat sınırına ulaşamayan vizon derileri, 
DKK 10 fiyat sınırına ulaşamayan tilki derileri ve 
DKK 80 fiyat sınırına ulaşamayan Çinçilla derileri 
yok edilir.

Lütfen sayfa 3, 4 ve 5’te yer alan Satış Koşulları’na 
bakınız.
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Özel anlaşma yoluyla satış
Önceki açık artırmalarda satılmayan deriler, özel 
anlaşma yoluyla satılırlar. 

Sayfamız www.kopenhagenfur.com internet sitesi-
nin “Auction” menüsününde yer alan büyük fotoğrafa 
tıklayarak, “Offering/Catalogue, results and statistics, 
ve ardindan “Private Treaty” tıklayıp hangi derilerin 
bu yolla satışa müsait olduğunu görürsünüz.

Alıcı İkramiyesi
İkramiyeler, erkek ve dişi vizon derilerinin toplam 
satın alım bedeline bağlıdır. Diğer deri tipleri, erkek 
derileri olarak kabul edilecektir. İkramiye sistemimizi 
daha açık ve basit hale getirmek için, müzayedele-
rimizde satın alınan ilk deriden bütün erkek ve dişi 
deriler için tüm alıcılarımıza sabit bir ikramiye oranı 
verilecektir.  

2018 Kopenhag Kürk müzayedelerinde deriler satın 
alındığı zaman aşağıdaki ikramiye oranları verile-
cektir:
• Çekiç fiyatı dişi vizon x %0,11
• Çekiç fiyatı erkek vizon x %0,07

Yeni ikramiye sistemimiz 2017 yılı Ocak ayı müzaye-
desinden itibaren geçerli olacaktır ve ikramiyeler 
her ödeme gününden sonra hesabınıza alacak 
olarak kaydedilecektir. Yeni sistem eski ikramiye 
sisteminin yerini alacaktır.

Faturalandırma işlemleri
Satın alımlarınızın genel bir görünümünü size sun-
mak için, faturalandırılmamış malların açıklamasını 
size vermekten memnuniyet duyarız. Bu liste, birinci 
kattaki müşteri hizmetleri bankosundan alınabilir ve 
talep edilen her türden deri için çıkartılabilir.

Bu açıklama, birinci kattaki müşteri hizmetleri banko-
sundan elde edilebilecek fatura talimatlarını dol-
durmakta kullanılabilir. Bu açıklama lot sayılarıyla, 
toplam lot sayısıyla, alıcı sayısıyla ve hesap sayısıy-

la birlikte doldurulmalıdır. Ayrıca taşıma şeklini de 
belirtmelisiniz.

Fatura talimatları, müşteri hizmetleri bankosuna iade 
edilmeden önce orij inal alıcı tarafından imzalanma-
lıdır.

Her bir lot sayısı eksiksiz olarak belirtilmedikçe, 
doğru faturalandırmayla ilgil i sorumluluk alınmaz. 
Talimatlarınızı doldururken doğru bilgiler vermeniz, 
faturalandırma işleminizi hızlandıracaktır.

Faturalar, müşterilerin fatura talimatlarının alınma sı-
rası baz alınarak düzenlenecektir. Kopenhagen Fur, 
son satış gününde faturalandırma talimatı almamış 
ise, alımların her zaman DKK cinsinden faturalandırı-
lacağını unutmayınız. 

Fatura bedelleri için para birimi dönüştürme
Bütün satış işlemleri DKK cinsinden yapılır.

Kopenhagen Fur, paranızı USD, EUR ve CNY para 
birimine dönüştürme hizmeti sunmaktadır. Bu hizmeti 
istiyorsanız, lütfen faturalandırma talimatınızda 
belirtiniz. Dönüştürme işlemi, dönüştürme sırasında 
geçerli olan döviz kuru üzerinden gerçekleştiril ir.

Bir başka para birimine dönüştürmeye karar verdi-
ğinizde, parayı yeniden dönüştürmek istediğinizde 
ekstra bir ücretin ekleneceğini unutmayınız. Yabancı 
paraya çevrimlerin faturalarınızda gecikmeye ne-
den olabileceğini unutmayınız.

Danimarka Döviz Piyasası 17.00’de kapanmaktadır. 
Bu saatten sonra işlemleri Amerikan Döviz Piyasası-
na göre yürütmekteyiz.

Faturalandırma ve para çevrimleri ile ilgil i daha fazla 
bilgi almak için lütfen birinci kattaki Müşteri Hizmetleri 
Bankosu’na veya Faturalandırma Departmanı’na 
(dahili: 1444) başvurunuz.

Açık artırma ücreti

Deri Tipi

Nakliye
Nakliye ücretleri, satıştan önce yayınlanır ve söz konusu açık artırmanın Vade Günü’ne kadar geçerli olur. 
Satışlar sırasında, belirli bir faturanın nakliye ücretlerini Müşteri Hizmetleri Bankosu’ndan öğrenebilirsiniz.

Deri Tipi
Taban Fiyatı 
(çekiç fiyatı 

yüzdesi)

IFF Piyasa Fiyatı
(çekiç fiyatı 

yüzdesi)

İlave fiyat
deri başına (DKK)

Handling Fee 
per skin (DKK)

WelFur Ücreti
deri başına (DKK)

Vizon, Rakun 6.75% 0.1% — 0.52 0.75

Tilki 5,75% 0.1% 20.00 0.52 0.75

Swakara,  
Karakul, Grönland 
fok balığı

8.00 % 0.1% — 0.52

Çinçilla, Diğer 
deriler

6.75% 0.1% — 0.52
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Faturalandırma talimatı
Bu form, geçerli faturalandırma talimatıdır. Talimatları doldururken yardıma ihtiyaç duymanız halinde lütfen 
Müşteri Hizmetleri Bankosu ile iletişime geçiniz.

Faks no:  +45 4326 1449 SİPARİŞ NO:

SATIŞ KOŞULLARIMIZA GÖRE, ALICININ SATIN ALMA ONAYI:
AŞAĞIDA SATIN ALMIŞ OLDUĞUM ÜRÜNLERİ LÜTFEN ŞURAYA FATURALANDIRIN: ALICI NO:

HESAP NUMARASI: Nakliye hizmetleri için lütfen, hizmet bankosuna başvurarak 
veya e-mail yoluyla, bizimle irtibata geçin: 

shipping@kopenhagenfur.com 

Belirl i lokasyonlara nakliyenizi, ÖDEMEDEN ÖNCE tamamlar 
ve her zaman en uygun havayolu nakliye oranlarını size 
sunabiliriz.

ŞİRKET:   

% ÇEKİÇTE
ÜCRET (0)

TOPLAMDA
MİKTAR (1)

GEÇERLİ KURDAN FATURA EDİLEN MALLAR: 

USD EUR CNY DKK
TAHSİLAT
KOMİSYON

KOPYALA: KOPYALA:

TARİH ORİJİNAL ALICI İMZASI

LOT NO. LOT NO. LOT NO. LOT NO. LOT NO. LOT NO.

4 20 35 50 65 80

10 25 40 55 70 85

15 30 45 60 75 90

TOPLAM LOT SAYISI:
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Ödemeler
Lütfen dikkat ediniz:  Danimarkalı müşteriler ödemeleri belirtilen hesap numarasına ve
Yabancı müşteriler ödemeleri belirtilen IBAN numarasına yapmalıdır. 

CNY ödemeleri aşağıdaki yerlere yapılabilir:
Nordea Bank AB Singapore Branch                               CNY            Acct. no.  5045022801
138 Market Street #09-01, 
Capital Green, Singapore 048946
SWIFT kodu: NDEASGSG

Diğer para birimleri ile ödemeler aşağıdaki yerlere yapılabilir:

Nordea Bank Danmark A/S DKK IBAN no. DK1420000751141270
Trade Finance DKK Acct. no. 2100-0751141270
P.O. Box 850 USD IBAN no. DK6420005005556005
DK-0900 Copenhagen C USD Acct. no. 2100-5005556005
SWIFT kodu: NDEADKKK EUR IBAN no. DK7320005005859841
  EUR Acct. no. 2100-5005859841

Belirli bölgelerdeki Nordea Bank Danmark A/S muhabir bankaları:

Yunanistan: National Bank of Greece, Atina SWIFT kodu ETHNGRAA
Çin: Bank of China, Shanghai SWIFT kodu BKCHCNBJS00 
Kore: Shinan Bank, Seul SWIFT kodu SHBKKRSE
Japonya: Bank of Tokyo Mitsubishi, Tokyo SWIFT kodu BOTKJPJT

Daha fazla bilgi için lütfen birinci kattaki Müşteri Departmanı ile iletişime geçiniz.

LÜTFEN DİKKAT EDİNİZ:
Bankanıza, adımıza SWIFT transferi yapma talimatı verirken, lütfen SWIFT Form No. “M.T. 100”ü kullanınız ve 
bankanızdan, SWIFT mesajının 59 numaralı bölümündeki “Lehdar Müşteri” (Beneficiary Customer) ifadesinin 
karşısına notu aynen kullanmasını isteyiniz:

Satır 1:/  (lehdarın hesap numarası)

Satır 2:/ (lehdarın adı)

Satır 3:/  (lehdarın adresi)

In line 4:/  (lehdarın adresi)

In line 5:/  (lehdarın adresi)

Açık arttırma şirketi, özel çekler kabul etmemektedir. Lütfen çek ile ödeme yaparken, çek bankamız tarafın-
dan bozdurulana kadar malların serbest bırakılmayacağını unutmayınız. Bu da 8 hafta kadar sürebilmekte-
dir. 
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Belgeli kredi ile ödeme koşulları

1) Belgeli kredi, aşağıda belirtilen bankaya, ibrazında ödeyiniz SWIFT ile gayri kabili rücu olarak açılmalıdır.
Belgeli kredi, T/T geri ödemeye olanak tanımalıdır.
Belgeli kredi, aşağıda belirtilen banka tarafından teyit edilmelidir.

2) Bütün bankacılık ücretleri başvuran tarafından ödenmelidir.

3) Teslimat koşulları: Depoda teslim, Kopenhag, Danimarka.

4) Aktarmalı ve kısmi nakliyeye izin verilmelidir.

5) İbraz süresi: En az 10 gün

6) Belgeli Kredi’de, vade tarihinden açık artırma kurumuna yapılan ödemenin valörüne kadar uygulanacak
faizin Belgeli Kredi’den çekilebileceği belirtilmelidir.

7) Hava yoluyla nakliye: Hava konşimentosunun bir nüshası gereklidir.
TIR ile nakliye: Nakliye şirketinin alındı belgesinin bir nüshası gereklidir

8) İstenen bankalar: Nordea Bank Danmark A/S
Trade Finans
P.O. Box 850
DK-0900  Kopenhag C
SWIFT: NDEADKKK

Belgeli Kredi koşullarındaki fatura numara(lar)ını belirtiniz.

Belgeli Krediler Yeknesak Teamül ve Uygulamalar UCP 600’e göre açılmalıdır.
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Vade Günü
Bütün malların bedelinin vade gününde ödenmesi 
gerekmektedir. Vade günü, bir açık artırmanın son 
satış gününden sonraki 21. gündür. Vade gününde 
ödemesi yapılmamış olan mallar için, Kopenhagen 
Fur’dan yapılmış bütün alımlarınız için asgari %25 
depozito ödemeniz gerekmektedir. Alıcının bütün 
yükümlülükleri, vade tarihinde iş saatleri bitimine 
kadar yerine getirilmelidir.

Aksi takdirde, Kopenhagen Fur fatura bedelinden 
%2 oranında bir depozito ek ücreti (komisyondan 
önce) tahsil edecektir. Müşterinin hesabına, vade 
gününü izleyen gün itibariyle depozito ek ücreti borç 
kaydedilecektir.

Depolanan derilere aşağıdaki koşullarda ücret 
uygulanır:

Glostrup 

Vade Gününden İtibaren Günlük 
Depolama Ücreti

Deri başına fiyat 
(DKK)

Gün  1-14 Ücretsiz

Gün  15-104 0,02

104'üncü günden itibaren 0,05

BÖLGE DEPOLARI: 

Vade Gününden İtibaren Günlük 
Depolama Ücreti

Deri başına fiyat 
(DKK)

Gün  1-90 Ücretsiz

Gün  91-180 0,02

180’inci günden itibaren 0,05

Sonraki açık artırmadan önce
Kopenhagen Fur tam ödeme almazsa, ya da bedeli 
ödenmemiş mallar için %25 tutarında bir depozito 
ödenmemişse, deriler alıcının hesabına ve riski ona 
ait olmak üzere yeniden satılacaktır. Buna ek olarak, 
alıcı bir sonraki açık artırmadan önce yapılması 
beklenen alım üzerinden %25 tutarında bir depozito 
ödemek zorunda olacaktır.

Faiz Oranları
Açık artırmanın Vade Tarihinden itibaren bütün fatu-
ralara faiz uygulanır. 
Geçerli faiz oranları www.kopenhagenfur.com 
adresinde yayınlanır. Aynı zamanda satışlar sıra-
sında Kopenhagen Fur’ün hizmet bankolarından da 
öğrenilebilir

Malların teslimatı
Satış Koşulları § 8’e göre, mallar Glostrup, Danimar-
ka’daki Kopenhagen Fur deposunda, “Depoda Tes-
lim” satılmaktadır. Satış Koşulları’ndaki tanımlamalar 
aşağıda da geçerlidir.
Şirket, bütün ücretler dahil olmak üzere ödemenin 
tamamını aldığında, seçilmiş nakliye şirketi talep 
üzerine mallarınızı depomuzdan alabilir. Mallar, 
nakliye şirketinizin malların teslim edilmesi talimatı-
nı izleyen 48 saat içerisinde, nakliyeye hazır halde 
depomuzda ambalajlanmış olarak kullanımınıza 
hazır olacaktır.
Teslimatla ilgil i elleçleme, ambalajlama, tartma, am-
balaj kontrolü ve diğer her türlü masraf alıcı tarafın-
dan ödenecektir.
Menşe Şehadetnamesi, Sağlık Sertifikası ve ihracat 
gümrük belgesi gibi ihracatla ilgil i dokümantasyona 
ilişkin masraflar da alıcı tarafından ödenir. 
Mallarınızın elleçlenmesi ve taşınmasıyla ilgil i bütün 
talimatlarla ilgil i olarak nakliye şirketinizde gerekli 
ayarlamaları yapmanız gerekecektir ve taşıma ve 
dokümantasyon maliyeti seçilen nakliye şirketi vası-
tasıyla faturalandırılacaktır.

Seçebileceğiniz nakliyeciler:
Kopenhagen Fur – Global Fur Logistics: Shipping@
kopenhagenfur.com
Airlog Group: dkgls.op@airloggroup.dk
Bendix Transport: fur@bendixtransport.dk
DHL Global Forwarding: fur@dhl.com

Kopenhagen Fur’un Çin veya Hong Kong’taki de-
posundan teslim edilecek vizon deriler
Satın alınan deriler, ödeme yapılmadan önce, 
Kopenhagen Fur’un Pekin ve Tong’erpu, Çin veya Ph-
nom Penh, Kamboçya’daki soğuk deposuna şirket 
tarafından gönderilebilir. Düzenleme ve bu bölge-
lere nakliye, sadece şirketin Nakliye Departmanı 
Global Fur Logistics tarafından gerçekleştirilecektir.  
Deriler, Müşteri Departmanı tarafından belirlendiği 
şekilde olağan ödeme koşulları gerçekleştirildikten 
hemen sonra serbest bırakılacaktır.

Kopenhagen Fur’un Çin veya Hong Kong’taki depo-
suna gönderilecek vizon derileri için:

Müşteri Departmanı: customers@kopenhagenfur.
com, veya 

Nakliye Departmanı: shipping@kopenhagenfur.com
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Tahsis edilmiş etiketler
Mor, Platin, Şarap rengi (Burgonya), ve Fildişi kalite-
deki lotlar, açık artırma kataloglarında işaretlenmiş-
tir.

Vizon, tilki, Swakara fok ve Çinçilla derileri için 
Kopenhagen Fur’ün kaliteli etiketleri mevcuttur ve 
aşağıdaki şekilde tahsis edilmişlerdir:

Bir takım etiket (ücretsizdir) aşağıdakilerden oluşur: 
1 tekstil etiketi (7 x 3 cm)
1 bakım etiketi (4 x 3 cm)

Mantolar, ceketler, vb. için tekstil etiketleri
Vizon, erkekler Her 15 deri için 1 etiket takımı
Vizon, dişiler Her 25 deri için 1 etiket takımı
Tilki Her 6 deri için 1 etiket takımı
Çinçilla Her 40 deri için 1 etiket takımı
Swakara Her 15 deri için 1 etiket takımı 
Swakara Beyaz: Her 15 deri için 1 ek tekstil 

etiketi
Grönland fok balığı Her deri için 1 etiket takımı

Kırpma için tekstil etiketleri (bakım etiketi)
Vizon Deri başına 2 etiket (sadece 

Burgundy ve Ivory kaliteleri 
için mevcuttur)

Tilki Tüm kalitelerdeki deri başına 
2 etiket

Çinçilla Tüm kalitelerdeki deri başına 
2 etiket

Swakara Tüm kalitelerdeki deri başına 
2 etiket

Inuit halkalı fok balığı Her deri için 4 etiket (ücretsiz)
Inuit Harp fok balığı Her deri için 4 etiket (ücretsiz)

Her bir kırpma etiketi için DKK 0,75 ücret alınır

Etiketlerle ilgil i herhangi bir sorunuz varsa, lütfen 
customers@kopenhagenfur.com adresinden ya da 
+45 4326 1449 numaralı fakstan Müşteri Departmanı
ile iletişime geçiniz.

Sipariş etiketleri
Kopenhagen Fur, kaliteli markalarını sipariş vermeniz 
için internet sitemiz üzerinden satış olanağı sunmak-
tadır.

+45 4326 1200 numaralı telefonumuzdan bir şifre
alabilirsiniz ya da hotline@kopenhagenfur.com ad-
resine bir e-posta gönderebilirsiniz. Kullanıcı adınız,
Kopenhagen Fur deri hesap numaranız olacaktır.

Faturalarınız ödendikten ve sevk edildikten sonra 
www.kopenhagenfur.com adresinde etiketlerinizin 
siparişini verebilirsiniz. 

Siparişiniz alınır alınmaz etiketler mümkün olan en 
kısa sürede gönderilecektir.
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Çinçilla
Bölge Müdürü Bay Stig Reinhold tarafından yönetil-
mektedir.

Kopenhagen Fur, Çinçilla derilerini daha çok Dani-
marka, İsveç, Almanya ve Polonya’dan almaktadır. 
Bu sezon 65.000 deri sunmaktayız.

İki tür Çinçilla satılmaktadır: normal Çinçilla ve Siyah 
Kadife. Deriler dört boya ve dört renge ayrılmıştır. 
Kalite sınıflandırması Mor, Platin ve Burgundy şeklin-
dedir. Kalite II daha ticari derilerdir. Düşük kaliteler ve 
lekeli deriler yalnızca A ve B kalitelerine ayrılmıştır, 
ama aynı paternlere sahiptirler. Bütün deriler son 
tasnif sırasında açıklıklarına göre sınıflandırıl ırlar.

Çinçilla derileri 80 DKK altında satılmamaktadır. Bu-
nun dışında satış koşulları vizon ile aynıdır.

Daha fazla bilgi için lütfen dahili 1209’dan Bay Stig 
Reinhold ile iletişime geçiniz.

Afgan karakul koyunları, Swakara’lar, vahşi 
kürkler ve Grönland fok balığı derileri
Bay Per Knudsen (vahşi kürkler ve Swakara) ve Bay 
Kasper Reinbacher (fok derileri) tarafından yönetil-
mektedir.

Kopenhagen Fur’ün, müşterilerine çok çeşitli kürklü 
deriler sunma çabasının bir parçası olarak, dünya-
nın en büyük kürk üreticisi ülkelerinden gelen vahşi 
kürk ve çiftlik kürklerinin en popüler türlerinden olu-
şan koleksiyonlar sunmaktayız.

Vahşi ve diğer tür kürklerle ilgil i her türlü soruyu Bay 
Per Knudsen’e ve Swakara ile ilgil i sorularınızı da Bay 
W. Visser’e yöneltebilirsiniz.

Deri konusunda kataloglarımızda bulamadığınız ayrı 
talepleriniz olması halinde ya da her türlü yardım ve 
rehberlik ihtiyacınızla ilgil i olarak her zaman hizmeti-
nizdeyiz.

Tilki
Kalite Müdürü Bjarne Rasmussen ve Satış Birimi 
Başkan Yardımcısı Louise Weile tarafından yönetil-
mektedir. 

2017 yılında Kopenhagen Fur ve Norveç Kürk Üretici-
leri Birliği, Kopenhagen Fur müşterilerinin Glostrup’ta 
gerçekleşen müzayedelerde Norveç tilkisi derisi 
satın alabilmesini sağlayacak yeni bir işbirliği anlaş-
ması imzaladı. 

Norveç, esasen Kuzey Avrupa’da işlenen dünyanın 
en iyi tilki postlarını yetiştirmesi ile ünlüdür.

İşlenmiş Norveç tilkisi, özellikle uzun ve incecik tüyleri 
destekleyen yumuşak ve yoğun kiznek ile dikkati 
çeker. Kaliteli bir deri, tüyler elle hafifçe dokunulduk-
tan sonra kolayca eski halini alır.
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Resepsiyon

Açık olduğu saatler:

İnceleme günleri 07:30 – 18:00

Nihai inceleme günü 07:30 – 20:00

Satış günleri
07.30 - satıştan yaklaşık 1 saat  
sonrasına kadar

Kopenhagen Fur’da iken resepsiyon ile iletişime geç-
mek için lütfen dahili 9’u arayınız. Duyurusu yapılan 
gelen aramalar, telefon kulübelerinden birinden 9’u 
aramak suretiyle resepsiyondan bağlatılabilir.

Açık artırma salonuna gelmeden önce, otel rezer-
vasyonu ve araba kiralamak için resepsiyon ile 
iletişime geçebilirsiniz. Rezervasyonlarınızı sadece 
Kopenhagen Fur üzerinden yaptırarak uygun Ko-
penhagen Fur fiyatları alabilirsiniz.

Araba kiralama
Araba kiralama işlemi resepsiyonumuzu +45 4326 
1280 numaralı telefondan arayarak yapılabilir. Lütfen 
bize araba kategorisini, kiralama şirketinin adını, kira 
süresini bildiriniz. Belirtmiş olduğunuz firmadan kiralan-
mış arabanız, havaalanının varış salonunun önünde 
hizmetinize hazır halde bekliyor olacaktır. Ödeme 
doğrudan araba kiralama şirketine yapılmalıdır.

Otel rezervasyonları 
Otel rezervasyonları +45 4326 1280’den resepsi-
yonumuz aranarak yapılabilir. Lütfen tercih ettiğiniz 
otelin adını, bütün misafirlerin adlarını, odaların sayı 
ve türünü (tek kişilik / iki kişil ik / iki yataklı oda) ve ka-
lış süresini – ve varsa, özel taleplerinizi (örn. sigara 
içilmeyen) – bize bildiriniz. Web sitemizden otellerle 
ilgil i bilgilere de ulaşabilirsiniz https://www.kopenha-
genfur.com/auction/buying-skins/services-at-ko-
penhagen-fur/travel-services-hotels-and-cars/’

Rezervasyonunuz yapıldığında ve teyit edildiğinde, 
Kopenhagen Fur’dan onay alacaksınız. Lütfen rezer-
vasyonlarınızı olabildiğince erken yapınız. Ödeme 
doğrudan otele yapılmalıdır. Otel odasına ihtiyaç 
duymadığınız takdirde, lütfen en geç varışınızdan bir 
gün önce rezervasyonunuzu iptal ediniz. Aksi takdir-
de otel sizden “gelmeyen müşteri/ no-show” ücreti 
talep edebilir.

İnternet erisimi
Açık Artırma salonunun yanında internet erişimine 
sahip dört bilgisayar bulunmaktadır. Bu bilgisayar-
lardan istediğiniz gibi faydalanabilirsiniz. 

Nakit çekim ve depozitolar ile faturaların nakit 
olarak ödenmesi
Kara para aklamayla ilgil i Danimarka yasasına göre 
para çekme ve depozitolar ile faturaların nakit ola-
rak ödenmesine yönelik tavan değer düşürülmüştür.
Kopenhagen Fur’ün açık artırma başına bir kişiye 
50.000 DKK’dan daha fazla ödeme yapılmasına 
izin verilmez ve siz açık artırma başına Kopenha-
gen Fur hesabınızla nakit veya kredi kartıyla 50.000 
DKK’dan daha fazla ödeme yapamazsınız. Kredi 
kartı ile çekim yaparsanız Kopenhagen Fur hesabı-
nıza sınırsız miktarda ödeme kabul edebiliriz.

Para değişimi
DKK 50.000’i aşmayan miktarlar kasiyer ofisinde 
bozdurulabilir.

Ayrıca, 5000 DKK’dan daha fazla para çekilecek 
olması durumunda, Kopenhagen Fur hesabınızdan 
para çekerken veya hesabınıza para yatırırken  
pasaportunuzun bir kopyasını da sunmanız gerekir.

Özel kredi kartlarıyla yapılan para çekme  
işlemleri için banka ücreti
Lütfen özel kredi kartı kullanarak banka hesabınız-
dan para çektiğinizde, bankanızın çektiğiniz miktara 
göre sizden otomatik olarak %1,00 ila %3,75  
oranında ücret alacağını unutmayın.
Bu ücretin miktarı kredi kartı türüne bağlıdır.
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Ofis olanakları
Bodrum katında, hizmet bankosunun hemen yanın-
da, bir scanner kullanımınıza hazırdır.

Bodrum katındaki, hizmet bankosunda bulunan per-
sonel, size beyaz önlük ve kalem, kağıt ve klasör gibi 
çeşitli ofis malzemeleri sağlayabilir.

Kiralık ofisler
Kopenhagen Fur müşterilerine yaklaşık 50 ofis ki-
ralamaktadır. Bütün ofislerde telefon ve televizyon 
bulunmaktadır. 

Yıll ık m2 kirası:
Ofis kirası  DKK 1.114
Ofisin fazladan  
temizlenmesinin yarım 
saatlik ücreti:   DKK 318

Ofislerin açık artırmalar sırasında temizlenmesi:
Ofisinizin temizlenme ücreti, ofis kirasına dahildir; 
ofisiniz, açık artırmalarla bağlantılı olarak – her açık 
artırmadan önce ve sonra - iki kez temizlenecektir. 

• Açık artırma dönemi süresince ofisinizin her gün
temizlenmesini isterseniz, lütfen Müşteri Departma-
nı’ndan Bn. Anne Lunn ile iletişime geçiniz. Bu ekstra
hizmette, her yarım saat için DKK 318 tutarında
ücretlendirileceksiniz.

• Ofisteki çöp kovasının boşaltılması, kirlenmiş
beyaz önlüklerin ve tabakların alınması

• Ücret yılda DKK 1.801.-’dir ve peşin olarak
ödenmelidir.

• Ofisteki çöp kovasının boşaltılması, kirlenmiş beyaz
önlüklerin ve tabakların alınması
Bütün yüzeylerin her gün silinmesi
Yerlerin her gün elektrikli süpürgeyle süpürülmesi
ve gerektiğinde silinmesiOfisin, eğer bir penceresi
varsa, her gün havalandırılması
Ücret yılda DKK 2.679.-’dur ve peşin olarak öden-
melidir.

Ofisler “önce gelene önce hizmet edilir” ilkesine göre 
kiralanır. Bir ofis tutmak için başvurmak istiyorsanız, 
lütfen Müşteri Departmanı’ndan Bn. Anne Lunn ile 
iletişime geçiniz.

Restoran / Kopenhagen Salonu
“Bir ordu, midesi üzerinde yürür” sözüne uygun 
olarak, “teklifler savaşı”nda restoranlarımız size en 
zor beğenen müşterileri bile tatmin edecek lezzetler 
sunmaktadır. Restoranlarımızda sunulan yemekler, 
çok çeşitli dini ve kültürel eğilimler hesaba katılarak 
seçilmektedir. Yemek yelpazemiz son derece geniş-
tir, bununla birlikte özel istekleriniz olduğu takdirde, 
Şef Martin Appel ile iletişime geçebilirsiniz.

Kahvaltı
Kahvaltı saatleri: 
-inceleme günleri: 07.30 – 10.00 arası
-satış günleri: 07.00 – 10.00 arası

Öğle yemeği
Satış günlerinde, geleneksel Danimarka öğle yeme-
ği, Kopenhagen Salonu’nda (birinci kat) 12.00’den 
13.00’e kadar sunulur. Yemek, çeşitli deniz ürünle-
rinden, sıcak yemeklerden, salata ve tatlılardan 
(kekler, meyveler ve dondurma) oluşur.

Zemin katta bir Çin yemeği büfesi hizmet vermektedir.

Akşam Yemeği
Zemin katındaki restoranda akşam yemeği, ince-
leme günlerinde 16.30 – 17.30 arasında sunulmak-
tadır. Satış günlerinde akşam yemeği satıştan 45 
dakika sonrasından itibaren en geç 21.00’e kadar 
sunulmaktadır.
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Tasnif ve derecelendirme kursları 
Kopenhagen Fur, popüler tasnif ve açık artırma 
işlemleri kursları düzenlemektedir, derilerin sınıflan-
dırılması ve derecelendirilmesi, katalogların oluş-
turulması, açık artırma yoluyla satış vb. hakkında 
eğitim. Ayrıca, ilgil i kuruluş ve sanayilere de ziyaret 
düzenlenecektir.

Kursiyerler, kürk ticaretindeki süreçler ve Kopen-
hagen Fur’daki rutinler hakkında çok miktarda bilgi 
sahibi olacaklardır.

Hem eski hem de yeni alıcılar, bu kurslara ücretsiz 

katılabilirler. Konaklama, ulaşım, vb. masrafları, 
kursiyerin kendisi tarafından karşılanacaktır.

Kurs tarihleri www.kopenhagenfur.com adresinde 
yayınlanmaktadır.

Kurslar ile ilgil i daha fazla bilgiyi ve kayıt formunu 
internet sitemizde bulabilirsiniz ya da Bn. Annette 
Hindborg ile iletişime geçebilirsiniz ya da aşağıdaki 
URL’yi ziyaret edebilirsiniz:  
www.kopenhagenfur.com/auction/buying-skins/
services-at-kopenhagen-fur/sorting-courses/

Büyükelçilikler

Büyükelçilik Telefon Numarası
(Danimarka için +45)

İngiltere Büyükelçiliği, Kastelsvej 36-40, 2100 København Ø 35 44 52 00
Çin Büyükelçiliği, Øregaards Allé 25, 2900 Hellerup 39 46 08 77
Kopenhag Japonya Büyükelçiliği, Havneholmen 25, 9. sal, 1561 København V 33 11 33 44

Fransa Büyükelçiliği, Kgs. Nytorv 4, 1050 København K 33 67 01 00

Almanya Büyükelçiliği, Göteborg Pl. 1, 2150 København 35 45 99 00

Yunanistan Büyükelçiliği, Hammerensgade 4, 3. sal, 1267 København K 33 11 45 33

İtalya Büyükelçiliği, Gl. Vartov Vej 7, 2900 Hellerup 39 62 68 77

Kore Büyükelçiliği, Svanemøllevej 104, 2900 Hellerup 39 46 04 09

Letonya Büyükelçiliği, Rosbækvej 17, 2100 København Ø 39 27 60 00

Litvanya Büyükelçiliği, Bernstorffsvej 214, 2920 Charlottenlund 39 63 62 07

Rusya Büyükelçiliği, Kristianiagade 3, 2100 København Ø 35 38 23 70

İspanya Büyükelçiliği, Kristianiagade 21, 2100 København Ø 35 42 47 00

Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği, Rosbaeksvej 15, 2100 København Ø 39 20 27 88

Amerika Büyükelçiliği, Dag Hammerskjölds Allé 24, 2100 København Ø 33 41 71 00
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