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TÁJÉKOZTATÓ A 2020. ÉVI ASFINAG ÁRVERÉSRŐL

A koronavírus-járvány miatt szükséges előírások:

· A vevők és a munkatársaink védelme érdekében hozott jelenlegi rendelkezések
értelmében a látogatás kizárólag a kijelölt területen lehetséges. Felhívjuk a figyelmet
arra, hogy a szabályok be nem tartása esetén felszólítjuk a terület elhagyására.

· A látogatás kizárólag 2020.10.07-én 07:00 és 16:00 óra között, és 2020.10.08-án
07:00 és 12:00 óra között lehetséges.
A helyszín megközelítése és az onnan történő elszállítás kizárólag az A8-as
autópálya Wels Wirtschaftspark autópályalehajtónál lehetséges. Ennek az
Albrechtstraße felőli behajtás lezárása az oka.

Sattledt irányába: Suben irányába:

lehajtó:
48.160000, 13.978389
48°09'36.0"N 13°58'42.2"E

lehajtó:
48.156939, 13.979502
48°09'25.0"N 13°58'46.2"E

· Az ASFINAG üzemi területére történő megérkezéskor a kéz fertőtlenítése kötelező. A
saját jármű elhagyásakor kivétel nélkül minden esetben kötelező a szájmaszk
viselése.

· Ön a látogatás megkezdésekor helyszínrajzot is tartalmazó tájékoztató lapot kap.
Kérjük, hogy a tájékoztató lapon található előírásokat szigorúan tartsa be, különben
fel kell szólítanunk arra, hogy hagyja el a területet.

· Az ASFINAG műhely- és irodaépületeibe tilos a belépés.
· A lebonyolítással kapcsolatos kérdések esetén egy információs pont áll az Ön

rendelkezésére (lásd a helyszínrajzot). Megértését kérjük, de az árverési tárgyakkal
kapcsolatos közelebbi kérdéseket nem áll módunkban megválaszolni.

· A látogatók számára fertőtlenítő állomással felszerelt illemhely az üzem területén
található (lásd a helyszínrajzot).

· Kérjük, hogy kérésre mutassa be érvényes személyazonosító okmányát. Erre a
nyomonkövethetőség miatt van szükség.

· A biztonsági szolgálat utasításait mindig be kell tartani, ellenkező esetében felhívjuk a
figyelmet arra, hogy a szabályok megszegése esetén felszólítjuk a terület
elhagyására.



· Kérjük, hogy a látogatás során - ameddig csak lehetséges - maradjon az autójában
ülve. Természetesen a kiválasztott árverési tárgyakat közelebbről is meg lehet
tekinteni, ennek során azonban mindenképpen kérjük, hogy ügyeljenek a szükséges
távolság megtartására és a higiéniai előírások fokozott betartására.

· Megértését kérjük, de az árverési tárgyakat a látogatás teljes időtartama alatt
bezárva tartjuk, és azokat nem is nyithatjuk ki.

· Az árverésre online árverés keretében és kizárólag a Dorotheum (www.dorotheum-
fahrzeuge.com) honlapján kerül sor.

· A licitáláshoz Önnek egyszer regisztrálnia kell. Kérjük, hogy a regisztrációt
mihamarabb végezze el, mivel az aktiváláshoz időre van szükség.

· A fizetés banki átutalással vagy a trauni Dorotheumban készpénzben lehetséges. Az
elszállításnál közvetlen fizetésre nincs lehetőség.

· Az elszállításhoz arra a kiutalójegyre lesz szüksége, amelyet a Dorotheum Önnek a
teljes összeg kifizetését követően állít ki. Az elszállítás Wels-ben kizárólag kellő
időben és e-mailben történő, előzetes időpont-egyeztetést követően lehetséges
(wolfgang.doplbaur@asfinag.at). Ennek az időpontját e-mailben igazoljuk vissza.
Megbeszélt időpont nélkül az elszállítás nem lehetséges, mivel a koronavírus miatt
szükséges védekezési intézkedések értelmében a helyszínen csak korlátozott számú
személy tartózkodhat. Az időpontok hétfőtől csütörtökig, 7:00 és 15:00 óra közti
időtartamra tűzhetők ki.

· A szállítási időpontokat legkésőbb 2020.10.27-ig e-mailben le kell egyeztetni.
· Az e-mailben történő időpont-egyeztetés során csatolni kell a szállítási jegyet, és meg

kell adni a szállítással megbízott személyt (a szállítmányozó céget vagy legalább a
szállítást végző jármű rendszámát).

· E-mailben történő időpont-egyeztetés nélkül, szállítási jegy nélkül vagy az
elszállítással megbízott személy megadása nélkül, valamint a higiéniai előírások be
nem tartása esetén az áru nem adható ki. Ezekben az esetekben az elszállítással
megbízott személyt felszólítjuk a helyszín elhagyására.

· A vevő vállalja, hogy az elszállítással megbízott személyt tájékoztatja a fent felsorolt
előírásokról.

Kérjük, tartsák be ezeket az előírásokat, hogy mindannyian egészségesek maradjunk.

http://www.dorotheum-fahrzeuge.com/
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