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GHID pentru licitaţiile de autovehicule 
 
 

Succesiunea:  Prezentarea pentru ofertă a obiectelor are loc în conformitate cu ordinea din  
 catalog. 
 
Participarea la licitaţie: Pentru participarea la licitaţie aveţi nevoie de un număr de licitator. Pe acesta  
 îl obţineţi începând cu aprox. 1 oră înainte de începerea licitaţiei, la casă.  
 Pentru înregistrarea dvs. avem nevoie de formularul "Participare la licitaţie"  
 (există la faţa locului) completat, de un document de identitate cu fotografie şi  
 de un avans de € 500,--. În cazul în care nu achiziţionaţi nimic în cadrul  
 licitaţiei, veţi primi avansul, bineînţeles înapoi. 

O participare la licitaţie fără un număr de licitator este imposibilă şi nu se 
face nici o excepţie de la această regulă! 
 

Etapele de creştere:  Creşterea are loc în etape de creştere fixe. Preţul creşte de fiecare dată, cu  
 aprox. 10% din ultima ofertă. Găsiţi toate etapele de creştere pe partea  
 posterioară a numărului dvs. de licitator. 
 

(V) lângă numărul catalogului: Oferta maximă + 22% comision de achiziţionare 
 Exemplu: Oferta maximă   € 1.000,-- 

  + 22 % comision de achiziţionare  €    220,-- 
  Preţul de cumpărare   € 1.220,-- 

 
(+) lângă numărul catalogului: Oferta maximă + 18,34% comision de achiziţionare + 20% TVA 
 Exemplu: Oferta maximă               € 1.000,-- 

  + 18,34 % comision de achiziţionare    €    183,-- 
                 € 1.183,-- 
  + 20 % TVA               €    237,-- 
  Preţul de cumpărare               € 1.420-- 

 
Plata: a) Plată în numerar 

 b) Cec avalizat de bancă 
 c) Plata unui avans de 50% din preţul de achiziţie 
 Restul prin transfer bancar sau plată pe parcursul a 5 zile lucrătoare 
 Nu se acceptă plăţi cu card de credit 

 
Ridicarea: Transferul autovehiculului/dispozitivului este posibilă numai după achitarea 

integrală a preţului de cumpărare. 
 
Ordin de cumpărare: În cazul în care nu puteţi participa personal la licitaţie: În acest caz puteţi să ne  
 trimiteţi un ordin de cumpărare scris şi o copie a actului dvs. de identitate cu  
 fotografie (de ex. pe fax sau e-mail), iar coordonatorul licitaţiei va licita în  
 numele dvs., până la suma indicată. Licitaţia începe în cazul unei singure oferte  
 scrise la preţul de strigare, în cazul mai multor ordine scrise la treapta de  
 creştere situată deasupra celei de-a doua oferte ca valoare, dintre ordinele de  
 cumpărare. Un formular corespunzător găsiţi în catalog sau pe internet. 
 
Internet: www.dorotheum-fahrzeuge.com 
 Vizualizare catalog – Faceţi clic pe data licitaţiei - puteţi selecta: 
 Vizualizare PDF: Catalog cu locaţiile de expunere, orele de vizitare, 
 descrierea autovehiculului, respectiv a echipamentelor tehnice 
 Catalogul online: Descrierea şi fotografiile autovehiculului, respectiv 
 ale echipamentelor tehnice 
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