Warunki wystawienia przedmiotu
Zleceniodawca zleca firmie P.P.H. ASBIT Sp. z o.o., 83-000 Pruszcz Gdański, ul. Dywizjonu
303 nr 3 sprzedaż podlegających wylicytowaniu przedmiotów w dobrowolnej aukcji za kwotę
najwyższej oferty.
Wszelkie przedmioty są moją/naszą nieograniczoną własnością, podlegają jedynie
mojej/naszej wyłącznej dyspozycji i nie stanowią przedmiotu zastawu ani roszczenia osób
trzecich.
Zlecenia obowiązują następujące warunki: Informacje dotyczące jakości, wartości
katalogowej, numerów katalogowych z katalogu Michel, ilości, itp. nie są przedmiotem
zobowiązań Licytatora. Dane umieszczone przez Licytatora w katalogu aukcji mogą zostać aż
do momentu rozpoczęcia aukcji zmienione, jeśli okażą się błędne.
Za przeprowadzenie aukcji zleceniodawca wypłaca firmie P.P.H. ASBIT Sp. z o.o. prowizję w
wysokości do 20% sumy końcowej (ceny wygranej aukcji), przy większych dostawach
istnieje możliwość negocjacji indywidualnych wysokości prowizji. Ewentualne opłaty za
dokonanie ekspertyzy leżą po stronie wystawiającego przedmiot. Przedmiot wystawiany
zostaje ubezpieczony na kwotę ceny wywoławczej.
Roszczenia o odszkodowanie przeciwko Licytatorowi, wynikające z czynu zabronionego,
zwłoki, niemożliwości wykonania, pozytywnego naruszenia zasad umowy, bądź stanu
zadłużenia w chwili podpisania umowy nie będą uznawane, jeśli szkoda nie jest skutkiem
zamierzonego działania lub rażącego zaniedbania.
Ceny wyjściowe mogą zostać zaproponowane przez wystawiającego przedmiot. Jeśli nie
zostały przezeń ograniczone, to mogą zostać zaniżone przez Licytatora w granicach rozsądku.
Jeśli cena wyjściowa nie zostanie ustalona, to podział wystawianych przedmiotów oraz
ustalenie cen wyjściowych należy do Licytatora.
Zleceniodawca otrzymuje szczegółowe zestawienie swoich wystawianych przedmiotów, które
uznaje się za zaakceptowane, jeśli zleceniodawca nie zgłosi niezwłocznie swojego sprzeciwu.
Licytator ma prawo do zbadania samemu lub poprzez osoby trzecie autentyczności oraz stanu
przedmiotów dostarczonych, za pomocą eksperta stowarzyszenia, na koszt wystawiającego
przedmiot. Walory nieprawdziwe lub podrobione mogą zostać oznakowane przez eksperta na
stronie odwrotnej pieczątką „fałszywy”.
Jeżeli zleceniodawca całkowicie lub częściowo wypowie umowę w sposób pisemny przed
chwilą wystawienia, to jest zobowiązany do uiszczenia opłaty ustalonej prowizji, bez uznania
dalszej szkody, na rzecz P.P.H. ASBIT Sp. z o.o. Po dniu od chwili wystawienia, wycofanie
oferty jest możliwe tylko w momencie, gdy nikt nie złożył oferty na dany przedmiot. W tym
przypadku pobiera się 30% wartości ceny wyjściowej.
Rozliczenie i zwrot niesprzedanych przedmiotów następuje ok. 6 tygodni po zakończeniu
aukcji, z zastrzeżeniem ewentualnych negatywnych wyników przeprowadzonych ekspertyz.
Do tego czasu, klient jest związany umową. Klient zgadza się na to, że niesprzedane
przedmioty mogą zostać sprzedane do 14 dni po zakończeniu aukcji na warunkach aukcji.
Wszelkie zmiany lub uzupełnienia do powyższych warunków wymagają pisemnego
potwierdzenia. Ustne umowy są nieważne. Miejscem transakcji jest Pruszcz Gdański, a
siedzibą sądu właściwego jest miasto Gdańsk.
Podczas aukcji obowiązują nasze warunki aukcji.

