REGULAMIN
Na gruncie niniejszego Regulaminu zn
aczenie poniższych pojęć jest następujące:
Aukcja

Regulamin

Aukcja Pojazdów nakierowana na doprowadzenie do zawarcia jak największej liczby
Umów Sprzedaży Pojazdów za możliwie najwyższe ceny, nie niższe od Cen
Minimalnych określonych przez Właścicieli Pojazdów;
Osoba wyznaczona przez Organizatora Aukcji do prowadzenia Aukcji i licytacji
Pojazdów;
Cena określona przez Właściciela Pojazdu, której osiągnięcie w toku licytacji jest
warunkiem wyłonienia Nabywcy Pojazdu oraz zawarcia Umowy Sprzedaży; znana
przed Aukcją wyłącznie Organizatorowi Aukcji oraz Aukcjonerowi;
Najwyższa cena zaproponowana w toku licytacji Pojazdu przez Nabywcę,
powiększona o Prowizję;
Widełkowo określona w Katalogu Aukcyjnym wartość Pojazdu, będąca
orientacyjnym wskaźnikiem potencjalnej Ceny Wywoławczej oraz Ceny Nabycia
Pojazdu;
Cena, od której rozpoczyna się licytacja Pojazdu; określona przez Organizatora
Aukcji;
Dokumentacja dotycząca stanu prawnego i technicznego Pojazdu, w posiadaniu
której znajduje się Organizator Aukcji, m.in. dowód rejestracyjny, polisa
ubezpieczeniowa, dokumenty związane z historią Pojazdu;
Broszura informacyjna zawierająca m.in. opis wszystkich Pojazdów licytowanych na
Aukcji;
Uczestnik, który wygrał licytacje Pojazdu, zobowiązany do zawarcia z Właścicielem
Umowy Sprzedaży;
Spółka Ardor Auctions spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Warszawie, ul. Rzymowskiego 53, KRS 0000532509, NIP 5213683528, Regon
360183852, oraz osoby umocowane do podejmowania czynności w jej imieniu na
podstawie uzyskanych pełnomocnictw;
Przedmiot pojedynczej licytacji prowadzonej w trakcie Aukcji, szczegółowo opisany
w Katalogu Aukcyjnym;
Kwota, o którą Uczestnicy zwiększają ofertę za licytowany Pojazd, określana
stosowanie do postanowień Artykułu 8 ust. 5 Regulaminu;
Opłata należna Organizatorowi Aukcji, stanowiąca 10 % od najwyższej oferty
złożonej przez Nabywcę, stanowiąca składnik Ceny Nabycia;
Niniejszy Regulamin Aukcji;

Uczestnik

Podmiot zarejestrowany przez Organizatora Aukcji, uprawniony do udziału w Aukcji;

Umowa Sprzedaży

Umowa sprzedaży Pojazdu zawierana przez Nabywcę i Właściciela Pojazdu zgodnie
z wzorem, który stanowi 
Załącznik nr 1
do Regulaminu.
Kwota 4.000 złotych, której wpłata jest warunkiem zarejestrowania podmiotu jako
Uczestnika Aukcji;
Właściciel Pojazdu, który zgłosił Pojazd do licytacji na Aukcji;

Aukcjoner
Cena Minimalna
Cena Nabycia
Cena Szacunkowa
Cena Wywoławcza
Dokumentacja
Katalog Aukcyjny
Nabywca
Organizator Aukcji

Pojazd
Postąpienie
Prowizja

Wadium
Właściciel
Wydarzenie Aukcyjne
1.

Impreza organizowana przez Organizatora Aukcji na Stadionie Narodowym w
Warszawie w dniach 16 i 17 września 2015r., w ramach której odbędzie się wystawa
Pojazdów oraz ich Aukcja.
Postanowienia Ogólne

1.
2.
3.
4.

5.
6.

2.

Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia Aukcji oraz warunki sprzedaży Pojazdów licytowanych
na Aukcji.
Organizator Aukcji może zmieniać treść Regulaminu informując o tym Uczestników przed rozpoczęciem
Aukcji.
Postanowienia Regulaminu są wiążące dla Organizatora Aukcji, Właścicieli Pojazdów, a od momentu
akceptacji jego treści również dla Uczestników Aukcji oraz potencjalnego Nabywcy.
Wszelkie ceny, o których mowa w niniejszym Regulaminie, w tym Cena Szacunkowa, Cena Wywoławcza,
Cena Minimalna oraz Cena Nabycia są cenami brutto, przez co należy rozumieć, że w przypadku
obowiązku rozliczenia przez Właścicieli podatku od towarów i usług (VAT) cena zawiera kwotę tego
podatku. W przypadku Pojazdów zarejestrowanych w innych krajach niż Polska Nabywcę obciąża
ewentualny obowiąze
k uiszczenia podatku akcyzowego.
Organizator Aukcji pobiera Prowizję w kwocie 10% od najwyższej wylicytowanej przez Nabywcę ceny.
Organizator Aukcji nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez niezgodne z prawem,
nieuczciwe, nierzetelne lub sprzeczne z dobrymi obyczajami działania Uczestników, Nabywców lub
Właścicieli Pojazdów.

Stan Pojazdów
1.

Organizator Aukcji dołożył wszelkich starań by prezentowane w Katalogu Aukcyjnym informacje dotyczące

2.
3.
4.
5.
6.

3.
1.
2.
3.
4.
5.

stanu prawnego oraz technicznego Pojazdu były zgodne ze stanem faktycznym.
Stan prawny i techniczny Pojazdów wskazany w Katalogu Aukcyjnym został ustalony w oparciu o
Dokumentację przedstawioną przez Właścicieli oraz na 
podstawie oględzin Pojazdów przeprowadzonych
przez rzeczoznawcę.
W dniach 16 i 17 września 2015r. w godzinach otwarcia wystawy Pojazdów organizowanej w ramach
Wydarzenia Aukcyjnego (tj. na Stadionie Narodowym w Warszawie w godzinach od 12 do 21 16 września
2015 oraz od 12 do 17 17 września 2015) możliwe będą osobiste oględziny Pojazdów.
Przed Aukcją Uczestnicy Aukcji powinni zapoznać się z Dokumentacją Pojazdów udostępnioną przez
Organizatora Aukcji w biurze aukcyjnym.
Cena Szacunkowa Pojazdu wskazana w Katalogu Aukcyjnym ma charakter informacyjny, a Cena Nabycia
 w zależności od wyniku Aukcji  może od niej znacząco odbiegać.
Organizator Aukcji nie ponosi odpowiedzialności za wady prawne i fizyczne(w tym wady ukryte) Pojazdów,
a podmiotami odpowiedzialnymi w tym zakresie są wyłącznie Właściciele Pojazdów.

Aukcja

Aukcja przeprowadzona zostanie na terenie Stadionu Narodowego w Warszawie w dniu 17 września 2015r. i
rozpocznie się o godzinie 18.
Przedmiotem Aukcji są Pojazdy szczegółowo opisane w Katalogu Aukcyjnym.
Celem Aukcji jest wyłonienie Nabywcy, który zaoferuje najwyższą cenę za Pojazd.
Organizator Aukcji zastrzega sobie prawo wycofania każdego Pojazdu z Aukcji 
bez podawania przyczyny.
W celu uniknięcia ewentualnych nieporozumień Przebieg Aukcji będzie w całości protokołowany.

ARTYKUŁ 5 Warunki Uczestnictwa w Aukcji
1.

W Aukcji mogą brać udział osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoby
prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność
prawną, po spełnieniu następujących warunków:
1.a.wpłaty kwoty Wadium albo zabezpieczenia zapłaty kwoty Wadium poprzez autoryzację Organizatora
Aukcji do zablokowania środków na kracie kredytowej przyszłego Uczestnika;
1.b.skutecznej rejestracji w biurze Aukcji;

2.

Wadium w kwocie 4.000 złotych powinno, stosownie do wyboru przyszłego Uczestnika, zostać:
2.a. wpłacone przelewem na poniżej wskazany rachunek bankowy Organizatora Aukcji:
70114019770000305614001004; w takim przypadku kwota Wadium powinna znaleźć się na koncie Organizatora
Aukcji najpóźniej w dniu 17 września 2015r. do godziny 17 ;
2.b. wpłacone gotówką w biurze aukcyjnym w dniu 16 lub 17 września 2015r.
2.c. zabezpieczone przez Uczestnika poprzez autoryzację Organizatora Aukcji do zablokowania środków na
kracie kredytowej Uczestnika z wykorzystaniem terminalu płatniczego Organizatora Aukcji;

3.

W przypadku, gdy Uczestnik(Nabywca) wygra co najmniej jedną licytację:
3.a.wpłacone Wadium zostanie zwrócone po zawarciu przez Nabywcę Umów Sprzedaży, z zastrzeżeniem lit.
c);
3.b.zablokowane środki na kracie kredytowej zostaną odblokowane w ciągu 3 dni od podpisania przez
Nabywcę Umów Sprzedaży, , z zastrzeżeniem lit. c);
3.c.jeżeli Nabywca odmówi podpisania chociażby jednej Umowy Sprzedaży:
3.c.i.
Wadium zostanie zaliczone, a
3.c.ii.
zablokowane środki z karty kredytowej zostaną pobrane przez Organizatora Aukcji i
zaliczone,
na poczet roszczeń przysługujących Organizatorowi Aukcji od Nabywcy na podstawie niniejszego
Regulaminu.
Kwoty Wadium lub pobrane środki z kart kredytowych będą zaliczane na poczet roszczeń Organizatora Aukcji
według kolejności swobodnie określonej przez Organizatora Aukcji.
W przypadku, gdy Uczestnik nie wygra żadnej z licytacji wpłacone Wadium zostanie mu zwrócone, a
zablokowane środki odblokowane w ciągu 3 dni od
zakończenia Aukcji.

4.
5.

ARTYKUŁ 6
1.
2.
3.

Rejestracja na Aukcję

Z zastrzeżeniem Artykułu 7 rejestracja na Aukcję odbywa się na warunkach określonych w niniejszym Artykule 6.
Rejestracja na Aukcje możliwa jest w trakcie Wydarzenia Aukcyjnego, jednak nie później niż do 30 min przed
rozpoczęciem Aukcji.
Podmiot chcący wziąć udział w Aukcji jest zobowiązany w toku rejestracji:
3.a.przedłożyć dokumenty stwierdzające tożsamość  osoby fizyczne; w przypadku reprezentowania
pozostałych podmiotów również aktualne dokumenty identyfikacyjne wraz potwierdzeniem umocowania do
dokonywania czynności w imieniu tych podmiotów;
3.b.wpłacić Wadium w gotówce, przedłożyć dowód wpłaty Wadium w formie przelewu lub dokonać
zabezpieczenia zapłaty kwoty Wadium, o którym mowa w Artykule 5 ust. 2c);
3.c.zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptować jego treść poprzez podpisanie oświadczenia

rejestracyjnego, którego wzór stanowi 
Załącznik 3
do Regulaminu.
4.

5.
6.
7.
8.

Osoba rejestrująca odmówi rejestracji w przypadku:
4.a.powzięcia wątpliwości, co do tożsamości podmiotu bądź umocowania do dokonywania czynności w jego
imieniu;
4.b.ustalenia, że kwota Wadium nie znajduje się na koncie Organizatora Aukcji;
4.c.odmowy złożenia oświadczenia wskazanego w ust. 3 lit. c);
Po zakończeniu rejestracji Uczestnik Aukcji otrzyma lizak aukcyjny 
z numerem identyfikacyjnym, który
upoważnia go do udziału w licytacjach wszystkich Pojazdów.
W przypadku utraty lizaka Aukcyjnego Aukcjoner jest uprawniony do odmowy dopuszczenia Uczestnika do
licytacji Pojazdów, a Uczestnikowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do Organizatora
Aukcji.
Po zakończonej Aukcji Uczestnik zobowiązany jest zwrócić lizak aukcyjny w biurze aukcyjnym.
Organizator Aukcji zapewnia ochronę danych osobowych pozyskanych w toku rejestracji Uczestników Aukcji.

ARTYKUŁ 7

Szczególne sposoby udziału w Aukcji

1.

W celu ułatwienia udziału w Aukcji Organizator Aukcji przewiduje możliwość udziału telefonicznego w Aukcji oraz
udziału przez pełnomocnika lub poprzez złożenie zlecenia aukcyjnego.
2. Pełnomocnictwo do udziału w Aukcji powinno zostać udzielone na piśmie według wzoru, który stanowi 
Załącznik
nr 4
do niniejszego
Regulaminu.
3. Pełnomocnik powinien okazać Organizatorowi Aukcji dokument pełnomocnictwa oraz przekazać jego kopię
najpóźniej przy rejestracji na Aukcję.
4. Udział telefoniczny będzie polegał na zgłaszaniu w toku licytacji przez osobę wyznaczoną przez Organizatora
Aukcji Postąpień, które zostaną przez nią uzgodnione telefonicznie z Uczestnikiem.
5. Rejestracja udziału telefonicznego będzie możliwa, jeżeli do dnia 16 września 2015r. do godziny 18.00 przyszły
Uczestnik dostarczy Organizatorowi Aukcji wypełniony formularz zgłoszenia telefonicznego, zawierający
pełnomocnictwo dla Organizatora Aukcji, którego wzór stanowi 
Załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu wraz
z potwierdzeniem dokonania wpłaty Wadium.
6. Udział telefoniczny będzie w całości nagrywany przez Organizatora Aukcji, na co Uczestnik wyrazi zgodę
poprzez podpisanie formularza zgłoszenia telefonicznego.
7. Rejestracja udziału w Aukcji poprzez złożenie zlecenia Aukcyjnego wymaga doręczenia Organizatorowi Aukcji,
do dnia 16 września 2015r. do godziny 18.00, wypełnionego formularza zlecenia, zawierającego pełnomocnictwo
dla Organizatora Aukcji, którego wzór stanowi 
Załącznik nr 6 do niniejszego Regulaminu wraz z potwierdzeniem
dokonania wpłaty Wadium.
8. Zlecenie Aukcyjne będzie wykonywane przez osobę wyznaczoną przez Organizatora Aukcji w taki sposób, aby
Uczestnik zlecający nabył Pojazd za możliwie najniższą cenę, z uwzględnieniem Postąpień innych Uczestników.
9. W ramach wyjątku, po weryfikacji przyszłego Uczestnika, Organizator Aukcji może zarejestrować Uczestnika w
przypadku otrzymania pełnomocnictwa, o którym mowa w ust. 2 lub formularzy, o których mowa w ust. 5 oraz
ust. 7 w postaci dokumentów elektronicznych, po przekazaniu przez Uczestnika skanów dwóch dokumentów
potwierdzających jego tożsamość. W takim przypadku pełnomocnictwo lub formularze opisane powyżej, w
postaci papierowej, powinny zostać doręczone Organizatorowi Aukcji w ciągu 3 dni od zakończenia Aukcji.
10. W przypadku wygrania licytacji przez Uczestnika, który brał w niej udział na podstawie zlecenia aukcyjnego lub w
formie telefonicznej Umowę Sprzedaży podpisze w jego imieniu Organizator Aukcji na podstawie
pełnomocnictwa udzielonego w odpowiednim formularzu.
11. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Artykułem 7 odpowiednie zastosowanie mają postanowienia Artykułu 6.
ARTYKUŁ 8

Przebieg Aukcji

1.
2.

Przebiegiem Aukcji oraz poszczególnymi licytacjami Pojazdów kieruje Aukcjoner.
Aukcjoner w szczególności akceptuje postąpienia, rozstrzyga wszelkie spory, wskazuje Nabywcę Pojazdu,
wyznaczenia kolejności licytacji Pojazdów, decyduje o wycofaniu Pojazdu z Aukcji, a ponadto jest uprawniony do
podejmowania wszelkich innych czynności, które według jego uznania są niezbędne do prawidłowego
przeprowadzenia Aukcji.
3. Licytacja Pojazdu polega na przebijaniu przez Uczestników kolejnych ofert zgłaszanych w toku licytacji poprzez
zgłaszanie Postąpień, aż do wyłonienia Nabywcy Pojazdu, który zaoferuje najwyższą cenę za Pojazd.
4. Licytacja każdego Pojazdu rozpoczyna się od prezentacji Pojazdu oraz ogłoszenia przez Aukcjonera Ceny
Wywoławczej.
5. Wysokość postąpień uzależniona jest od Ceny Wywoławczej (na początku licytacji) oraz od ceny za Pojazd na
bieżąco ustalanej na podstawie kolejnych Postąpień (w toku licytacji) i kształtuje się w następujący sposób:
Cena Wywoławcza / cena za Pojazd (zł)
Wysokość postąpienia (zł)
10.000 – 20.000

1.000

20.000 – 50.000

2.000

50.000 – 200.000

5.000

200.000 – 500.000

10.000

> 500.000

20.000 lub według uznania Aukcjonera

6.

Każdy Pojazd ma określoną przez Właściciela Cenę Minimalną, która jest znana wyłącznie Organizatorowi
Aukcji oraz Aukcjonerowi.
7. Warunkiem wyłonienia Nabywcy Pojazdu jest wylicytowanie przez Uczestników Ceny Nabycia odpowiadającej,
co najmniej Cenie Minimalnej.
8. Licytacją wygrywa Uczestnik, który w toku licytacji złoży najwyższą ofertę, a jego oferta została trzykrotnie
powtórzona przez Aukcjonera i przybita uderzeniem młotka. Od tej chwili Uczestnik jest uważany za Nabywcę w
rozumieniu niniejszego Regulaminu.
9. Przybicie nie oznacza zawarcia Umowy Sprzedaży, co następuje na warunkach określonych w Artykule 9.
10. W przypadku nieosiągnięcia w toku licytacji Ceny Minimalnej oraz braku kolejnych postąpień Aukcjoner zakończy
licytację danego Pojazdu, o czym poinformuje Uczestników.
11. Oferta złożona w toku licytacji jest wiążąca dla Uczestnika, który ją zgłosił, aż do momentu złożenia kolejnego
postąpienia przez innego Uczestnika.
12. W przypadku, gdy oferta złożona w toku licytacji Pojazdu nie osiągnie Ceny Minimalnej, ale zbliży się do
poziomu satysfakcjonującego Właściciela, Uczestnik, który złożył taką ofertę może zostać zaproszony do
negocjacji odbywających się po zakończeniu Aukcji.
ARTYKUŁ 9

Sprzedaż Pojazdu

1.
2.

Właściciel oraz Nabywca zobowiązani są zawrzeć Umowę Sprzedaży Pojazdu w dniu zakończenia Aukcji.
Właściciel, przed rozpoczęciem Aukcji, udzieli Organizatorowi Aukcji nieodwołanego pełnomocnictwa do
zawarcia w jego imieniu Umowy Sprzedaży i wydania Nabywcy Pojazdu, którego wzór stanowi 
Załącznik nr 7
do
niniejszego Regulaminu, chyba że Właściciel będzie działać osobiście lub przez swojego pełnomocnika.

3. Warunkiem przeniesienia własności i wydania Pojazdu Nabywcy, określonym w Umowie Sprzedaży(zastrzeżenie
własności) jest zapłata przez Nabywcę Ceny Nabycia.
4. Wadium zostanie zwrócone Nabywcy w ciągu 3 dni od zawarcia Umowy Sprzedaży.
5. Nabywca zobowiązany jest do zapłaty całej Ceny Nabycia w ciągu 3 dni od dnia podpisania Umowy Sprzedaży.
6. Po zakończeniu Aukcji Nabywca otrzyma instrukcję określającą sposób zapłaty Ceny Nabycia, sporządzoną
według wzoru stanowiącego 
Załącznik nr 8 
do niniejszego Regulaminu, zgodnie z którą Nabywca może być
zobowiązany do:
6.a.dokonania przelewu Ceny Nabycia bezpośrednio na podany poniżej rachunek bankowy Organizatora Aukcji:
43114019770000305614001005, albo
6.b.złożenia Ceny Nabycia do depozytu notarialnego u notariusza Pawła Kita prowadzącego Kancelarię
Notarialną przy ul. Polnej 24 lok. 8 w Warszawie(00630), przez co należy rozumieć, że Nabywca przeleje
powyższą kwotę na wskazany w instrukcji rachunek depozytowy notariusza. Szczegółowe warunki przyjęcia
pieniędzy oraz ich wypłaty przez notariusza określi odrębna umowa notariusza z Organizatorem Aukcji oraz
umowa Organizatora Aukcji z Właścicielem. Koszt złożenia powyższej kwoty do depozytu notarialnego
poniesie Organizator.
7. W zależności od treści dyspozycji, o której mowa w ust. 6, za moment zapłaty Ceny Nabycia uznaje się moment
uznania rachunku bankowego Organizatora Aukcji albo notariusza.
8. Do zapłaty wszelkich podatków, ceł i opłat o podobnym charakterze związanych ze sprzedażą Pojazdu
zobowiązany jest Nabywca.
9. Z chwilą podpisania Umowy Sprzedaży na Nabywcę przechodzą wszelkie korzyści i ciężary związane z
Pojazdem, jak również odpowiedzialność za stan Pojazdu oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub
uszkodzenia Pojazdu.
10. Nabywca zobowiązany jest do odbioru Pojazdu w dniu zapłaty całej Ceny Nabycia. Pojazd zostanie wydany
przez Organizatora Aukcji lub bezpośrednio przez Właściciela wraz z kluczami i Dokumentacją, co zostanie
potwierdzone popisanym przez wydającego i Nabywcę protokołem przekazania.
11. Po zakończeniu Aukcji do dnia 18 września 2015r. Pojazd będzie przechowywany w miejscu przeprowadzenia
Aukcji, po czym zostanie przekazany Właścicielowi. Dokładne miejsce przechowania Pojazdu przez Właściciela
zostanie określone w Umowie Sprzedaży. Nabywca zobowiązany jest do odbioru Pojazdu z miejsca, w którym
będzie przechowywany w dniu zapłaty Ceny Nabycia.
ARTYKUŁ 10 Rozliczenie z Właścicielem
1.

2.

3.

W przypadku dokonania przez Nabywcę zapłaty Ceny Nabycia z wykorzystaniem rachunku bankowego
Organizatora Aukcji, Organizator Aukcji przeleje Cenę Nabycia, pomniejszoną o Prowizję oraz o przysługujące
mu wynagrodzenie wynikające z odrębnej umowy o świadczenie usług aukcyjnych(zawartej z Właścicielem), na
wskazany przez Właściciela Pojazdu rachunek bankowy w terminie 3 dni od otrzymania Ceny Nabycia.
W przypadku dokonania przez Nabywcę zapłaty Ceny Nabycia z wykorzystaniem depozytu notarialnego Cena
Nabycia pomniejszona o Prowizję oraz przysługujące Organizatorowi Aukcji wynagrodzenie wynikające z
odrębnej umowy o świadczenie usług aukcyjnych(zawartej z Właścicielem), zostanie przelana przez notariusza
na wskazany przez Właściciela rachunek b
ankowy..
Szczegółowe warunki przyjęcia pieniędzy oraz ich wypłaty przez notariusza określi odrębna umowa notariusza z

4.
5.

Organizatorem Aukcji oraz umowa Organizatora Aukcji z Właśc
icielem.
Wynagrodzenie oraz Prowizja Organizatora Aukcji obliczone stosowanie do postanowień umowy o świadczenie
usług aukcyjnych oraz niniejszego Regulaminu są kwotami brutto, przez co należy rozumieć, że zawierają
podatek od towarów i usług (VAT).
Jeżeli Organizatorowi Aukcji i Właścicielowi Pojazdu będą przysługiwały jakiekolwiek roszczenia w stosunku do
Nabywcy związane z przeprowadzoną Aukcją lub sprzedażą Pojazdu środki finansowe Nabywcy, w których
posiadaniu będzie Organizator Aukcji zostaną zaliczona w pierwszej kolejności na poczet Prowizji oraz
przysługującego Organizatorowi Aukcji wynagrodzenia wynikającego z odrębnej umowy o świadczenie usług
aukcyjnych(zawartej z Właścicielem).

ARTYKUŁ 11 Postanowienia sankcyjne
1.

2.

3.
4.

Jeżeli Właściciel lub Nabywca będą uchylać się od podpisania Umowy Sprzedaży(dalej „
Uchylający”
) w
terminie wskazanym w Artykule 9 ust. 1 Organizator Aukcji jest uprawniony do żądania zapłaty przez
Uchylającego kary umownej w kwocie równej Prowizji, która przysługiwałaby Organizatorowi Aukcji gdyby
Umowa Sprzedaży została zawarta. Ponadto w przypadku, gdy Uchylającym będzie Nabywca Organizator jest
uprawniony do zachowania Wadium.
W przypadku, gdy Umowa Sprzedaży okaże się nieważna, bezskuteczna lub zostanie uznana za niezawartą w
skutek działania lub zaniechania:
2.a.Właściciela  Organizator Aukcji jest uprawniony do zatrzymania wypłaconej Prowizji lub jeżeli Prowizja nie
została mu wypłacona, do żądania zapłaty przez Właściciela kary umownej w kwocie równej Prowizji, która
przysługiwałaby Organizatorowi Aukcji gdyby Umowa Sprzedaży była zawarta, ważna i w pełni skuteczna;
2.b.Nabywcy – Organizator Aukcji jest uprawniony do żądania zapłaty przez Nabywcy kary umownej w kwocie
równej Prowizji, która przysługiwałaby Organizatorowi Aukcji gdyby Umowa Sprzedaży była zawarta, ważna
i w pełni skuteczna.
Nabywca jest zobowiązany do zapłaty Organizatorowi Aukcji kwoty 100 złotych za każdy dzień opóźnienia w
odbiorze Pojazdu, która stanowi dzienny koszt przechowania Pojazdu. Postanowienia ust. 3 mają odpowiednie
zastosowanie do poniesionych przez Organizatora Aukcji kosztów przechowania Pojazdu.
Postanowienia ust. 1 – 4 nie pozbawiają Organizatora Aukcji oraz żadnego z Właścicieli, Uczestników lub
Nabywców dochodzenia roszczeń im przysługujących na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego lub innych
ustaw w stosunku do podmiotów, które naruszyły postanowienia niniejszego Regulaminu.

ARTYKUŁ 8
1.
2.

3.

Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 23 lipca 2003r o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2014
poz. 1446 z późn. zm.) – na wywóz środków transportu, które mają więcej niż 50 lat i ich wartość jest wyższa niż
32 000 zł niezbędne jest uzyskanie pozwolenia właściwego organu.
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 listopada 1996r, o muzeach (Dz. U. z 1997r Nr5, poz.24, z późn. zm.) 
muzea rejestrowane mają prawo pierwokupu zabytków sprzedawanych na Aukcji.
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2000 r o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu
finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o
przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu (Dz.U z 2000r Nr 116, poz. 1216 z późn. zm.) – Organizator Aukcji jest
zobowiązany do zbierania danych osobowych Nabywców dokonujących transakcji w kwocie powyżej 15 tysięcy
euro.

ARTYKUŁ 9
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Obostrzenia prawne

Postanowienia końcowe

Postanowienia niniejszego Regulaminu mają zastosowanie do wszystkich Pojazdów wskazanych w Katalogu
Aukcyjnym, z wyjątkiem obiektów z dopiskiem “Specjalne warunki nabycia pojazdu”. W celu zapoznania się z
warunkami sprzedaży samochodów objętych wyłączeniem, Uczestnik powinien zgłosić się do biura aukcyjnego
przed rozpoczęciem Aukcji. Jeżeli Uczestnik nie wykona obowiązku opisanego w zdaniu poprzednim i przystąpi
do licytacji samochodów objętych wyłączeniem, nie może w stosunku do Organizatora Aukcji oraz do Właścicieli
powoływać się na brak wiedzy w zakresie odmiennych warunków sprzedaży tych samochodów.
W związku z faktem, iż Organizator Aukcji prowadzi na bieżąco uaktualniany katalog pojazdów kolekcjonerskich,
Nabywca zobowiązany jest do informowania Organizatora Aukcji o każdym przypadku utraty Pojazdu lub jego
zbycia na rzecz jakiejkolwiek podmiotu trzeciego
Wszystkie załączniki wymienione w treści niniejszego Regulaminu są dostępne na stronie internetowej Aukcji
pod adresem: www
.ardorauctions.pl oraz będą udostępnione w formie papierowej w trakcie Wydarzenia
Aukcyjnego w biurze aukcyjnym.
Wszelka korespondencja w formie papierowej powinna być kierowana do Organizatora Aukcji na adres: Ardor
Auctions Sp.z o.o. ul.Rzymowskiego 53, 02697 Warszawa, natomiast w formie elektronicznej na adres poczty
elektronicznej: kontakt@ardorauctions.pl .
Pojęcia zdefiniowane w Artykule 1 mają znaczenie w nim określone niezalenie od tego czy zostały użyte w
liczbie pojedynczej, czy też liczbie mnogiej.
Tytuły użyte w Regulaminie mają wyłącznie ułatwić jego lekturę i nie wpływają na zakres zastosowania

7.
8.

poszczególnych postanowień.
Wszelkie spory związane z zawarciem wykonaniem, niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Regulaminu
oraz umów zawieranych na jego podstawie, rozstrzyga sąd właściwy dla siedziby Organizatora Aukcji.
Wszelkie prawa z zakresu własności intelektualnej lub ochrony własności przemysłowej, w tym prawa autorskie
do materiałów udostępnionych przez Organizatora Aukcji, w szczególności opisów, fotografii, modeli, przysługują
wyłącznie Organizatorem Aukcji. Korzystanie z takich materiałów, a w szczególności ich utrwalanie i
zwielokrotnianie, wprowadzanie do obrotu, publiczne rozpowszechnianie, modyfikowanie całości oraz
pojedynczych fragmentów, łączenie z innymi utworami oraz wprowadzenie do sieci komputerowej jest
dopuszczalne wyłącznie za pisemną, pod rygorem nieważności, zgodą Organizatora Aukcji.

