
Auktionsnummer: 1
Firma: PARTNER Advokater 

Hjemmeside: partneradvokater.dk

Vare: Champagnesmagning for 10 personer

Værdi: kr. 6.000,-
Minimumsbud: kr. 3.000,-

Eksklusiv champagnesmagning for 10 personer.
Nu har du en enestående chance for at smage dig  
igennem de forskellige typer af champagne i selskab  
med venner, kollegaer eller forretningsforbindelser.
Smagningen foregår hos Vinspecialisten i Køge centrum, 
så der er rig mulighed for at forsætte aftenen videre i Køge.  
Læs om Partner ADVOKATER på partneradvokater.dk 

Auktionsnummer: 3
Firma: Café Hammershus / Hammershus Bageri 
Hjemmeside: hammershusbageri.dk

Vare: Gavekort på kr. 5.000,-

Værdi: kr. 5.000,-
Minimumsbud: kr. 2.500,-

Gavekort på kr. 5.000,- til Café Hammershus i Køge 
eller Hammershus Bageri i Herfølge.
Café Hammershus kan servere en vidunderlig kop kaffe 
og et lækkert stykke konditorkage. Hammershus Bageri 
byder på friske sandwich, nybagte kager og brød.
Læs meget mere på hammershusbageri.dk

Nils Wium Tømrermester- og Entreprenørfirma. 
Sikker sans for kvalitet og en meget bred vifte af kunder, 
der kommer igen og igen. Nils Wium hjælper både private 
kunder og virksomheder med at få løst opgaverne.
Læs meget mere på Nils Wium på nils-wium.dk

Auktionsnummer: 2
Firma: Nils Wium
Hjemmeside: nils-wium.dk

Vare: Tømrer eller murersvend + lærling for en dag

Værdi: kr. 5.500,-
Minimumsbud: kr. 3.000,-

  En svend og en lærling for en dag

Auktionsnummer: 4
Firma: Skrift & Skilte
Hjemmeside: skriftskilte.dk

Vare: Autoreklame fra Skrift & Skilte

Værdi: kr. 5.000,-
Minimumsbud: kr. 2.500,-

Synlighed og autoreklame fra Skrift & Skilte.
Op til 3 farver, eller print, navn/logo på begge sider,  
navn/logo på front og bagklap og mobilnr./web på døre.
Du leverer logo, tekst og nyvasket bil, så monteres 
bilreklamen hos Skrift & Skilte i Karlslunde.
Skrift & Skilte prioriterer godt håndværk og kvalitet, 
og tilbyder en bred palette af løsninger inden for  
skiltning, reklame, bannerer og autoreklamer mm.  
Læs meget mere om Skrift & Skilte på skriftskilte.dk



Auktionsnummer: 6
Firma: Gunner Due Biler
Hjemmeside: gunnerdue.dk

Vare: 2 x total bilpleje udvendig og indvendig

Værdi: kr. 10.000,-
Minimumsbud: kr. 5.000,-

Bilpleje for 2 x biler hos Gunner Due Biler. 
Total bilpleje af 2 x biler udvendig og indvendig der  
gør at din bil ser ud som ny efter denne behandling.  
Læs om Gunner Due Biler på gunnerdue.dk

-vi plejer både kunder og biler

TOTAL UDVENDIG
• Fjernelse af insekter,  
   tjære- og asfaltpletter
• Dybdegående fælgrens  
   og vask af falser
• Grundig bilvask
• Lakken maskinpolres
• Lakforsegles
• Venylpleje
• Ruderensning

TOTAL INDVENDIG
• Støvsugning
• Gennemblæsning af alle sprækker
   og lignende
•  Rensning/vask af alle sæder,  

tæpper, måtter, bagegerum og  
anden beklædning

• Rens, vask og beskyttelse af  
  instrumentbord
• Ruderensning
• Imprægnering af tekstiler

Auktionsnummer: 7
Firma: Enggaard Landskabspleje 
Hjemmeside: enggaardlandskabspleje.dk

Vare: 2 mand for en dag til grønt vedligehold 

Værdi: kr. 6.500,-
Minimumsbud: kr. 3.500,-

2 mand for en dag fra Engggaard Landskabspleje.
Enggaard Landskabspleje kan klare alle opgaver inden 
for grønt vedligehold. Enggaard Landskabspleje  
anlægger haver og alt fra græs til belægninger, støtte-
mur og faskiner. Topkvalitet på græsslåning, hækkeklip, 
beskæring, buskrydning og alt andet, der vedrører 
grønne områder. Enggaard Landskabspleje er også 
eksperter inden for rensning af tagrender og træfældning.
Læs meget mere på enggaardlandskabspleje.dk

Auktionsnummer: 8
Firma: Herrmann & Fischer
Hjemmeside: hogf.dk

Vare: Grafisk kommunikation, design og tryk

Værdi: kr. 5.000,-
Minimumsbud: kr. 2.500,-

Gavekort på kr. 5.000,- til Herrmann & Fischer.
Hos Herrmann & Fischer får du en pakkeløsning,  
hvor alle grafiske opgaver løses i huset i Rødovre.  
Det gør at Herrmann & Fischer kan levere alt inden  
for design, grafik, foto, web, tryksager, digitalprint, 
messemateriale, full-service lager- og logistikløsninger. 
Læs meget mere om Herrmann & Fischer på hogf.dk

Auktionsnummer: 5
Firma: Malerfirmaet Rytgaard
Hjemmeside: rytgaard.dk

Vare: Maling fra Dyrup via Malerfirmaet Rytgaard

Værdi: kr. 7.500,-
Minimumsbud: kr. 4.000,-

Kvalitetsmaling fra Dyrup via Malerfirmaet Rytgaard.
Gavekortet på kr. 7.500,- gælder til kvalitetsmaling fra 
Dyrup (både ude og inde) via Malerfirmaet Rytgaard.
Jens Rytgaard har i snart 4 årtier været en fast del af 
byggebranchen, både som Malermester og entrepriseleder.  
Malerfirmaet Rytgaard, Søndervangen 9, 4600 Køge. 
Læs mere om Malerfirmaet Rytgaard på rytgaard.dk



Opstribning eller 2 stk. firmalogoer fra Eurostar.
Opstripning af op til 50 parkeringsbåse inkl. 2 stk.  
handicapsymboler og 1 stk. EL-bil symbol, udført med 
hvid termoplast eller maling på asfalt eller 2 stk.  
firmaloger i farve på asfalt i feks. 2 x 2 meter (4 kvm2). 
Læs meget mere om Eurostar på eurostar.as

Auktionsnummer: 12
Firma: Eurostar
Hjemmeside: eurostar.as

Vare: Opstribning eller 2 stk. firmalogoer i farve

Værdi: kr. 15.000,-
Minimumsbud: kr. 7.500,-

  Gælder til og med 2020

Auktionsnummer: 11
Firma: Wennichs VVS & Kloak
Hjemmeside: wennich.dk

Vare: Spansk feriehus i en uge i juli 2020 

Værdi: kr. 14.000,-
Minimumsbud: kr. 7.000,-

Feriehus i Spanien med pool og 8 sovepladser.
Dejligt feriehus i det skønne Competa der ligger ca. 1 time 
Malaga. Huset har egen pool, stort køkken og stue,  
2 badeværelser, 8 sovepladser og terrasse med en  
fatatisk udsigt. 1 uge i juli i 2020 efter eget valg. 
Læs mere om Wennichs VVS & Kloak på wennich.dk

Glarmester eller snedkerarbejde efter eget valg  
fra Mussmann Glas for en dag.
Mussmann Glas beskæftiger sig primært indenfor glas  
og aluminiums branchen, med speciale i glasløsninger  
i individuelt design, men beskæftigere også tømrer og 
snedkere. Læs meget mere på mussmann.dk

Auktionsnummer: 10
Firma: Mussmann Glas
Hjemmeside: mussmann.dk

Vare: Glas- eller snedkerarbejde for en dag

Værdi: kr. 5.500,-
Minimumsbud: kr. 3.000,-

Auktionsnummer: 9
Firma: Mayday Vinduespolering
Hjemmeside: maydayvinduespolering.dk

Vare: Vinduespolering i 10 timer (kun til erhverv)

Værdi: kr. 5.000,-
Minimumsbud: kr. 2.500,- 

10 timers kvalitets vinduespolering for erhverv 
fra Maydays Vinduespolering. 
MayDays Vinduespolering i Køge udfører kvalitets  
vinduespolering for erhverv og alt inden for fliserens og 
algebehandling af tag og facader med aquacleananlæg. 
Læs mere om Mayday på maydayvinduespolering.dk


