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ÚTMUTATÓ gépjármű-aukciókhoz 
 
 
Sorrend: A tárgyakat a katalógusban szereplő sorrendben kiáltjuk ki. 
 
Licitálás:  Ahhoz, hogy résztvehessen a licitáláson, szükség van egy licitálói sorszámra. Ezt az 

aukció megkezdése előtt kb. 1 órával lehet átvenni a pénztárban regisztráció után. 
Ehhez kérjük kitölteni az „Auktionsteilnahme“ (Aukciós részvétel) nevű nyomtatványt, 
mely a helyszínen található. Szükség van továbbá egy fényképes igazolványra és 
500 EUR előleg befizetésére. Amennyiben nem nyer meg egy licitet sem, ezt az 
összeget természetesen visszafizetjük. 
Licitálói sorszám nélkül kivételes esetben sem lehet résztvenni az aukciókon! 

 
Cégek:  Amennyiben egy cég nevében vesz részt az aukción, úgy a cég EU-s adószámát az 

aukció előtt le kell ellenőriznünk. Kérjük, hogy emiatt fáradjon a sarkon lévő pulthoz.  
Licitlépcsők A licitálás fix emelési lépcsőkkel zajlik. Az ár mindig az előző ár kb. 
10%-ával emelkedik. A licitlépcsőket a licitálói sorszámának hátoldalán találja.  

 
(V) a katalógusszám mellett: Leütési ár + 22% vevői illeték 
Példa:  Legmagasabb ár  1 000 EUR 

    + 22 % vevői illeték        220 EUR 
    Fizetendő ár   1 220 EUR 

(+) a katalógusszám mellett: Leütési ár + 18,34% vevői illeték + 20 % ÁFA 
  Példa:  Legmagasabb ár  1 000 EUR 
    + 18,34 % vevői illeték    183 EUR 
    Összesen   1 183 EUR 
    +20 % ÁFA         237 EUR 
    Fizetendő ár   1 420 EUR 
 
Fizetés: -     Készpénz 

- Csekk banki igazolással 
- 50% előleg készpénzben, fennmaradó összeg fizetése 5 munkanapon belül 

készpénzben vagy átutalással 
- Hitelkártyával nem lehet fizetni 

    
Átvétel: A gépjármű vagy más tárgy átvétele csak a vételár teljes kifizetése után lehetséges. 
  
Vételi megbízás: Amennyiben az aukción nem tud résztvenni személyesen, írásbeli vételi 

megbízást adhat (személyesen, faxon vagy email-en) egy limitösszeg megadásával. 
Csatolni kell egy fényképes igazolvány másolatát is. Az aukció vezetője a megadott 
limitösszegig veszi figyelembe a vételi megbízását. Egy írásbeli vételi megbízás 
esetén az aukció a kikiáltási áron kezdődik, több írásbeli vételi megbízás esetén 
pedig egy licitlépcsővel a második legmagasabb vételi megbízás felett. 
A szükséges nyomtatványt megtalálja a katalógusban vagy az interneten. 

 
Internet: www.dorotheum-fahrzeuge.com 

Katalógusok megtekintése – Aukció időpontjának kiválasztása – formátum 
kiválasztása : 
Pdf nézet : katalógus a kiállítási helyek, a megtekintési időpontok valamint a 
gépjárművek/technikai berendezések leírásaival 
Online katalógus : gépjárművek/technikai berendezések leírásai és fotói 
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