POLSKI

PRZEWODNIK Aukcji Pojazdów
Kolejność:

Oferowanie obiektów do sprzedaży następuje zgodnie z kolejnością w katalogu.

Kupowanie na aukcji: Do kupowania na aukcji potrzebują Państwo numeru oferenta.
Otrzymają go Państwo w ok. 1 godzinę przed rozpoczęciem aukcji w kasie. Dla
Państwa rejestracji potrzebujemy wypełnionego "udziału w aukcji" znajduje się
na miejscu), dowodu ze zdjęciem i zaliczki w wysokości € 500,--. Jeżeli nie
nabędą Państwo nic na licytacji, oczywiście otrzymają Państwo swoją zaliczkę z
powrotem.
Udział w aukcji bez numeru oferenta jest bez wyjątku niemożliwy!
Etapy licytacji:

Licytacja następuje w stałych etapach. Cena zwiększa się zawsze o ok. 10%
ostatniej oferowanej ceny. Wszystkie etapy licytacji znajdą Państwo na
odwrotnej stronie Państwa numeru oferenta.

(V) obok numeru katalogu: Najwyższa cena oferowana + 22% opłaty nabywającego przykład:

Najwyższa oferta
+ 22% opłaty nabywającego
cena kupna

€ 1.000,-€ 220,-€ 1.220,--

(+) obok numeru katalogu: Najwyższa cena oferowana +18,34% opłaty nabywającego + 20% podatku
VAT przykład:
Najwyższa oferta
€ 1.000,-+ 18,34% opłaty nabywającego
€ 183,-€ 1.183,-+ 20% podatku VAT
€ 237,-cena kupna
€ 1.420,--

Płatność:

a) płatność gotówką
b) czek z potwierdzeniem z banku
c) zaliczka w wysokości 50% ceny kupna
Reszta przelewem lub płatność w ciągu 5 dni roboczych
Żadnych płatności kartą kredytową

Odbiór:

Przekazanie samochodu/urządzenia możliwe jest dopiero po całkowitym
zapłaceniu całej ceny zakupu.

Zlecenie kupna:

W przypadku jeżeli nie mogą Państwo osobiście wziąć udziału w aukcji:W tym
przypadku przekazują nam Państwo pisemne zlecenie kupna oraz kopię
dowodu ze zdjęciem (na przykład faksem lub e-mailem), a kierujący aukcją
składa ofertę za Państwo maksymalnie do tej kwoty.
Aukcja rozpoczyna się już od tylko jednej pisemnej oferty od ceny wywoławczej,
w przypadku wielu zleceń pisemnych etap licytacji poprzez drugie po względem
wysokości zlecenie kupna. Odpowiedni formularz znajdą Państwo w katalogu
lub w Internecie.

Internet:

www.dorotheum-fahrzeuge.com
zobacz katalogi – kliknij datę aukcji – mogą Państwo wybrać:
widok PDF: katalog z miejscami wystawienia, porami zwiedzania,
opisem samochodu lub urządzeń technicznych
katalog internetowy: opis i zdjęcia samochodu lub urządzeń
technicznych
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