
БЪЛГАРСКИ  

 

 

РЪКОВОДСТВО за търга на превозни средства 

 

Последователност: Обектите се предлагат на търг според последователността им в каталога. 
 
Наддаване: За да наддавате трябва да разполагате с номер на участник в търга.  
 Същият ще получите на касата около 1 час преди началото на търга. За да  
 се регистрирате,  имате нужда от попълнен „Формуляр за участие в търга”  
 (ще ви бъде даден на място), фотоидентификация и депозит от € 500,--. 
 Ако не наддавате,ще получите депозита си обратно. 
 Участие в търг без номер на участник в търга е невъзможно! 

 
Стъпки на наддаване: Наддаването става при фиксирани стъпки на наддаване. 
 Цената се увеличава винаги с около 10 % от последната  оферта. Ще  
 намерите всички стъпки на наддаване на обратната страна на номера ви на  
 участник в търга. 
 

(V) до каталожния номер: Предложение за най-висока цена + 22% такса за купувача 
 Например:  Най-висока оферта   € 1.000,-- 
    + 22 % данък за купувача  €    220,-- 

        Покупна цена € 1.220,-- 

 
(+) до каталожния номер: Предложение за най-висока цена + 18,34 % такса за купувача + 20% ДДС 

 Например: Най-висока оферта   € 1.000,-- 
    + 18,34 % данък за купувача €    183,-- 

   € 1.183,-- 
             + 20 % ДДС €    237,-- 

                    Покупна цена € 1.420,-- 

 

Плащане: a) Плащане в брой 
 b) Чек с банково покритие 
 в) Капаро от 50 % от покупната стена 

Остатъкът по банков път или плащане в рамките на 5 работни дни  

 Без плащане с кредитни карти 
 

Извозване: Предаване на превозното средство/оборудването е възможно само след 
пълното заплащане на покупната цена. 

 
Поръчка за закупуване: В случай, че не можете лично да участвате в търга: 

 В този случай можете да ни предоставите писмена                                
поръчка за закупуване и копие на фотоидентификация (напр. по факс или 
електронна поща) и водещият на търга ще наддава от ваше име до 
максимално разрешената от вас сума.  

 Търгът започва при повече писмени заявки за стъпки на наддаване над 
втората най-висока оферта за покупка. 

 Съответният формуляр ще намерите в каталога или в Интернет. 
 
Интернет: www.dorotheum-fahrzeuge.com 
 виж каталога – кликнете върху датата на търга – можете да избирате  
 между: 

 PDF-изглед: каталог с изложбените места, часовете за 
разглеждане,описание на превозното средство, респ. Оборудване 

 Онлайн каталог: описание на превозното средство, респ. техническото 
оборудване 
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