
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 Byens Vinhus i Køge centrum,  
så der er rig mulighed for at forsætte aftenen videre i Køge.  
Læs om PARTNER Advokater på partneradvokater.dk 

Auktionsnummer: 2
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 Mayday Vinduespolering. 
MayDays Vinduespolering i Køge udfører vinduespolering 
for erhverv med aquacleananlæg og alt inden for  
fliserens og algebehandling af tag og facader. 
Læs meget mere på maydayvinduespolering.dk

2 stk. designerlamper fra Henning Jensen Køge.
Arne Jacobsen er en verdensberømt dansk arkitekt,  
som har designet en af vores meget populære  
væglamper AJ Væg. Lamperne er i grafitgrå.
Lamperne fra Henning Jensen Køge kan ikke byttes. 
Læs mere om Henning Jensen Køge på hjensen.dk

Auktionsnummer: 3
Firma: Henning Jensen Køge
Hjemmeside: hjensen.dk

Vare: 2 stk. AJ væglampe grafitgrå fra Louis Poulsen

Værdi: kr. 10.400,-
Minimumsbud: kr. 5.000,- 

  Designer væglamper i grafitgrå

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

Auktionsnummer: 4
Firma: Café Hammershus / Hammershus Bageri 
Hjemmeside: hammershusbageri.dk

Vare: Gavekort på kr. 5.000,-

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



Auktionsnummer: 6
Firma: NanoClean
Hjemmeside: nanoclean.dk

Vare: Gavekort til fliserens fra NanoClean

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

Gavekort på kr. 10.000,- til fliserens fra NanoClean.
Gavekort på kr. 10.000,- for fliserens (svarende til  
170 m2)) derefter vil prisen være 60 kr. pr. m2, købet 
dækker fliserens og imprægnering, samt levering af 
sand, som kunden selv fejer ud efter endt behandling.  
Læs meget mere om NanoClean på NanoClean.dk

Auktionsnummer: 8
Firma: Malerfirmaet Rytgaard
Hjemmeside: rytgaard.dk

Vare: Maling fra Dyrup via Malerfirmaet Rytgaard

Værdi: kr. 7.500,-
Minimumsbud: kr. 3.500,-

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

Auktionsnummer: 7
Firma: De Præcise Håndværkere
Hjemmeside: depraecisehaandvaerkere.dk

Vare: Gavekort til malerarbejde

Værdi: kr. 8.000,-
Minimumsbud: kr. 4.000,-

Malerarbejde fra De Præcise Håndværkere.
Bag De Præcise Håndværkere står Michael Hansen, 
Henrik Højberg og Claus Mindegaard.  
De Præcise Håndværkere sætter en ære i at overholde 
aftaler og deadlines samt i at levere vedludført håndværk 
af høj kvalitet. Gavekortet på kr. 8.000,- gælder til alt 
malerarbejde (ex. materialer og maling).  
Læs meget mere på depraecisehaandvaerkere.dk

Auktionsnummer: x
Firma: Xxxxxxxxxx
Hjemmeside: xxxxxxxxxxxxx

Vare: Xxxxxxx

Værdi: kr. x.xxx,-
Minimumsbud: kr. x.xxx,-

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx.
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 
xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx 
xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx 
xxxx x x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 
xxxxxx xx xxx xxxx x x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.  
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.xx

Auktionsnummer: 5
Firma: Køge Bugt/Møn/Borup Ryg- & Knæcenter
Hjemmeside: rygogknæ.dk

Vare: Gavekort

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

Gavekort til Køge Bugt/Møn/Borup Ryg- & Knæcenter.
1 specialiseret smerteudredningsforløb/træningsforløb  
på 8 uger. ”Forløbet består af en 1. konsultation hos 
smertespecialist, osteopat D.O. stud og fysioterapeut 
Mark Ebbesen eller en af hans dygtige medarbejdere.  
Her kommer man igennem en grundig udredning af sine 
smerter, tidligere skader/smerter, kost, medicin, opera-
tioner, kosttilskud, træning mm. Derefter kommer man  
så i 8 ugers individuel eller hold behandling/træning.  
Det kan bruges både til slidgigt, rygsmerter, hovedpine, 
nakke- og skuldersmerter mv. Læs mere på rygogknæ.dk



Auktionsnummer: 12
Firma: GreenCleaning
Hjemmeside: greencleaning.dk

Vare: 5 x 1 times bilinteriør rens med tøris

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

Gavekort til 5 x 1 times bilinteriør rens med tøris. 
Behandling med tøris er en effektiv afrensningsmetode, 
som anvender tøris (CO² der er presset i fast form) som 
blæsemiddel. Bilinteriør rens med tøris, inkl. fælge og 
motorrens. Både til firmabiler og privatbilen.  
GreenCleaning kommer til dig, ellers kan man besøge 
værkstedet i Haslev. Læs mere på greencleaning.dk

Auktionsnummer: 11
Firma: MarketingsSpecialist.dk
Hjemmeside: Marketingspecialist.dk

Vare: Marketings Rådgivningspakke

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

Marketing Rådgivningspakke
Har I brug for mere synlighed for at tiltrække flere kunder, 
samarbejdspartnere eller medarbejdere?
Lad marketingspecialist.dk gennemgå jeres markeds-
føring og kommunikation og komme med anbefalinger 
til, hvad I kan gøre for at skabe den røde tråd og få 
mere synlighed. Læs mere på marketingspecialist.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: 10
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: 9
Firma: MM Kloak
Hjemmeside: mmkloak.dk

Vare: TV inspektion af privat ejendom

Værdi: kr. 7.400,-
Minimumsbud: kr. 3.500,-

TV inspektion af privat ejendom, max 300 kvm, 
samt en rottespærre fra MM Kloak.  
MM Kloak fra Bjæverskov har mange års erfaring inden 
for bl.a. TV inspektion, kloakarbejde, rottesikring,  
reparation af kloak uden opgravning og meget mere.  
Byd på en TV inspektion af privat ejendom, max 300 
kvm, samt en rottespærre til en værdi af kr. 7.400,-. 
Læs meget mere om MM Kloak på mmkloak.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: 14                                                                                                                                               
                                                                                                                              
Firma: Mussmann Glas
Hjemmeside: mussmann.dk

Vare: Glas- eller snedkerarbejde for en dag

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

Auktionsnummer: 15
Firma: Hegn og Porte
Hjemmeside: hegn-og-porte.dk

Vare: Sort lakeret port (inkl. montering)

Værdi: kr. 47.000,-
Minimumsbud: kr. 10.000,-

Flot designet port lakeret i sort fra Hegn og Porte.
Hegn og Portes lux model design i sort lakeret (ral 9005). 
Højde på porten er 130 cm og breden er 312 cm.  
Portens værdi er på kr. 35.000,- og montage kr. 12.000.-. 
Hegn og Porte i Køge servicerer både private kunder  
samt virksomheder med professionel industrisikring.  
Læs mere om Hegn og Porte på hegn-og-porte.dk

Auktionsnummer: 16
Firma: Scor.dk
Hjemmeside: scor.dk

Vare: 5 x gavekort til medlemskab på Scor.dk

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

5 x gavekort til 1 års medlemskab på scor.dk 
Den perfekte gave til dig selv eller dine frække venner.
Scor.dk er stedet hvor du kan finde en fræk sexpartner 
som single eller par, eller hvor du kan møde en  
ligesindet kæreste. Scor.dk er ærlighedens legeplads,  
og her finder du masser af sociale arrangementer,  
blogfester, og forums for de frække fantasier deles 
udover almindelige interesser.  
Scor.dk skuffer aldrig – læs meget mere på scor.dk

Auktionsnummer: 13
Firma: Wennichs VVS & Kloak
Hjemmeside: wennich.dk

Vare: Spansk feriehus i en uge i juli måned 2022 

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 mdr. i 2022 efter eget valg. 
Læs mere om Wennichs VVS & Kloak på wennich.dk


