Warunki aukcji
które obowiązują również w przypadku braku odpowiedniego pisemnego uznania:

1. Przystąpienie do aukcji jest dobrowolne, we własnym imieniu na obcy rachunek z
natychmiastową płatnością w Euro.
2. (Niewiążące) stopy wzrostu są następujące:

do

50,- €

1,- €

do

100,- €

2,- €
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200,- €

5,- €
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500,- €

10,- €
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1000,- €

20,- €

od

1000,- €

50,- €

3. Prowizja dla licytatora wynosi ogółem 24% ceny końcowej, w tym są zawarte:
- podatek VAT,
- ubezpieczenie,
- opłata za przedmiot licytacji, która wynosi 1,00 Euro za sztukę.
Jeśli nabywca decyduje się na wysyłkę towaru, to musi ponieść koszty wysyłki i
ubezpieczenia. W przypadku wysyłki towaru poza granice terytorium UE lub do państw
członkowskich UE przy uprzednim podaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP,
potencjalny nabywca jest zwolniony z opłaty VAT.
4. Licytator może odmówić przyjęcia oferty lub przyjąć ją pod pewnymi warunkami. Poza tym
ma prawo do cofnięcia, przegrupowania lub podziału losów.
5. Wygrana w aukcji następuje po trzech wywołaniach najwyższej oferty. Licytator może przy
ewentualnych nieporozumieniach powtórzyć licytację danego przedmiotu. Przy ofertach
pisemnych, które są równej wysokości, obowiązuje chronologiczna kolejność zgłoszenia.
Zatwierdzenie wygranej zobowiązuje nabywcę do odbioru wylicytowanego przedmiotu, przy
czym nabywa on prawo własności dopiero po uiszczeniu opłaty za wylicytowany przedmiot.
Odpowiedzialność przechodzi jednak na niego w momencie wygrania licytacji. Także dostawa
wylicytowanego przedmiotu następuje na odpowiedzialność i koszt nabywcy.
6. Opłata i prowizja opłacana jest w przypadku licytacji salowych na miejscu, a w przypadku
licytacji pisemnych z chwilą dostarczenia faktury za aukcję. Osobą odpowiedzialną za
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terminową opłatę jest osoba przystępująca do licytacji, nawet, jeśli występuje ona na rzecz
osób trzecich. Do rachunków, które nie zostaną opłacone w przeciągu 10 dni od otrzymania
faktury za aukcję, zostaje doliczona kara za nieterminową wpłatę w wysokości 2%, oraz
odsetki w wysokości 1% dla każdego rozpoczętego miesiąca. Po upłynięciu terminu opłaty za
fakturę licytator ma prawo do sprzedaży przedmiotu z wolnej ręki, bez powiadamiania, przy
czym opłata za wyrównanie w przypadku uzyskania niższej ceny sprzedaży niż pierwotnie
uzyskana, bez jednoczesnego prawa do wyższej kwoty, przypada razem z pozostałymi
kosztami na rzecz pierwotnego nabywcy.
7. Opis wystawianych przedmiotów zostaje przeprowadzony z wielką starannością, wiedzą i
przekonaniem, jednak jest on niezobowiązujący. Skargi wszelkiego rodzaju muszą zostać
dostarczone w terminie do 8 dni od daty otrzymania lub dostarczenia licytantowi
wylicytowanych przedmiotów. Wszystkie oznaczenia muszą być w stanie oryginalnym i nie
mogą wykazywać żadnych zmian (usuwanie, traktowanie chemikaliami, itd.). Jedynym
wyjątkiem jest znak eksperta stowarzyszenia. Licytator może wymagać dołączenia do każdej
reklamacji ekspertyzy zatwierdzonego eksperta. Jeśli kupujący potrzebuje wydłużenia terminu
reklamacji dla potrzeb wydania opinii przez eksperta, jest on zobowiązany do
natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie Licytatora. W sytuacji wydania negatywnej
opinii przez eksperta, koszty pokrywa wystawca przedmiotu. Po wypłacie kwoty za
reklamację wszelkie dalsze reklamacje mogą być skierowane jedynie bezpośrednio przeciwko
wystawcy przedmiotu, przy czym pośrednictwo pomiędzy obydwoma stronami zostaje
zachowane.
8. Ceny podane w katalogu zawsze są wartościami przybliżonymi, i nie są w jakikolwiek sposób
wiążące dla Licytatora. Zbiory, kolekcje oraz znaczki pocztowe zostają sprzedawane tak, jak
wystawione i nie mogą być przedmiotem reklamacji. W przypadku uzasadnionej reklamacji
cena zakupu zostaje zwrócona; wyklucza się jakiekolwiek dalsze roszczenia.
9. Zlecenia pisemne są zawsze realizowane zgodnie z interesami, tzn. nie na podstawie
najwyższej oferty, lecz na podstawie wymienionych powyżej stóp procentowych. W
momencie wprowadzenia oferty, nawet wtedy, jeśli nie korzysta się z odpowiedniego
formularza, również obowiązują niniejsze warunki aukcji.
10. Licytator zastrzega sobie prawo do wykluczenia osób z aukcji bez podania przyczyny. Przede
wszystkim dotyczy to osób, które zakłócają przebieg aukcji, handlują albo wymieniają się
towarem.
11. Wszelkie roszczenia w stosunku do licytatora lub wystawcy przedmiotu wygasają po upływie
6 miesięcy licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po aukcji.
12. Dla sprzedaży poaukcyjnej obowiązują niniejsze warunki aukcji.
13. Siedzibą sądu właściwego do rozpatrywania sporów jest miasto Gdańsk.
14. Przedmioty o wartości przekraczającej w przeliczeniu na złote 15.000,00 zł. nie mogą być
wysyłane za granicę.
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