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fra fødselsdag til fødselsdag 

 
 
26. april 2006 
 
TID UDBYDES TIL SALG 
 
 

alle varer udbydes til alle nationer og kulturer 
ML indikerer mindstelønnen pr. time i Danmark på bestillingsdatoen 
 
60 minutter af min tid for 1/100 ML - kvantum [1] 
60 minutter af min tid for 1/50 ML - kvantum [1] 
60 minutter af min tid for 1/20 ML - kvantum [1] 
60 minutter af min tid for 1/10 ML - kvantum [1] 
60 minutter af min tid for 1/4 ML - kvantum [1] 
60 minutter af min tid for 1/2 ML - kvantum [1] 
60 minutter af min tid for 1 ML - kvantum [1] 
60 minutter af min tid for 2 gange ML - [solgt til Anja Methling] 
60 minutter af min tid for 5 gange ML - kvantum [1] 
60 minutter af min tid for 10 gange ML - kvantum [1] 
60 minutter af min tid for 20 gange ML - kvantum [1] 
60 minutter af min tid for 50 gange ML - kvantum [1] 
60 minutter af min tid for 100 gange ML - kvantum [1] 
60 minutter af min tid for 200 gange ML - kvantum [1] 
60 minutter af min tid for 500 gange ML - kvantum [1] 
60 minutter af min tid for 1.000 gange ML - kvantum [1] 
60 minutter af min tid for 5.000 gange ML - kvantum [1] 
60 minutter af min tid for 10.000 gange ML - kvantum [1] 
60 minutter af min tid for 50.000 gange ML - kvantum [1] 
60 minutter af min tid for 100.000 gange ML - kvantum [1] 
60 minutter af min tid for 10.000.000 gange ML - kvantum [1] 
 
 
ML dags dato kr xx – ialt pris kr. xx 
 
 
60 minutter til hvad: 
 
Dato for aftale:                                   fra kl.                          ti l kl. 
 
Sted: 
 
Sælger       Køber 
Kenneth Krabat, dato:     XXXX, dato:   
 
 
 
_____________________________________ _______________________________________ 
 
Sælger forbeholder sig ret til at afvise ydelser, der strider imod menneskerettighederne, men stiller derudover ingen særlige krav. I tilfælde af uenighed 
køber og sælger imellem i aftale om rimelighed af ydelsers natur, samt vedrørende honorering af transporttid, kan begge erklære salget ugyldigt, og 
salgsprisen returneres hérefter. Køber kan og må dokumentere tidsforbrug fotografisk eller på anden vis. Sælger kan ikke gøre krav om ejerskab over sådan 
dokumentation. Ved indledelse af tidsforbrug underskriver både køber en kopi af dette ejerbevis, som tilfalder sælger; ved afslutning underskriver sælger en 
kopi af dette ejerbevis, som tilfalder køber. Et af køber underskrevet ejerbevis gør yderligere krav om ydelser fra købers side uigendrivelige; et af sælger 
underskrevet ejerbevis fungerer som kvittering og kunstværk. Dog muliggør grov uoverensstemmelse mellem aftale og faktiske krav sælgers mulighed for at 
returnere købssummen, og ikke underskrive ejerbevis, mens køber i en sådan situation ikke kan kræve ejerbevis underskrevet.  


