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INFORMAŢII PRIVIND LICITAŢIA ASFINAG 2020

Cerinţe condiţionate de epidemia de coronavirus:

· Date fiind prevederile actuale pentru protejarea clienţilor şi angajaţilor, inspectarea
vizuală este permisă doar în zona marcată. Vă atragem atenţia că în cazul
nerespectării acestei reglementări veţi fi invitaţi să părăsiţi perimetrul întreprinderii.

· Inspectarea vizuală este posibilă, fără excepţie, în data de 07.10.2020, de la ora
07:00 până la ora 16:00 şi în data de 08.10.2020, de la ora 07:00 până la ora 12:00.
Deplasarea auto în vederea inspectării vizuale şi ridicării se poate efectua doar prin
nodul rutier de autostradă A 8 - Wels Wirtschaftspark! Motivul este că accesul prin
Albrechtstraße este blocat.

Direcţia de deplasare Sattledt: Direcţia de deplasare Suben:

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

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

· La sosirea în perimetrul întreprinderii ASFINAG este obligatoriu să vă dezinfectaţi
mâinile. După părăsirea propriului vehicul, toate persoanele vor purta fără excepţie o
mască de protecţie pentru gură şi nas.

· La inspectarea vizuală vi se va înmâna o fişă informativă cu harta localizării. Vă
rugăm să respectaţi cu stricteţe cerinţele din fişa informativă deoarece în caz contrar
veţi fi invitaţi să părăsiţi perimetrul întreprinderii.

· Accesul în clădirile cu ateliere şi birouri ale ASFINAG nu este posibil.
· Dacă aveţi întrebări privind modul de desfăşurare, vă stă la dispoziţie un punct de

informare (consultaţi harta localizării). Vă rugăm să înţelegeţi că nu se pot oferi
răspunsuri la întrebările suplimentare privind exponatele.

· În perimetrul întreprinderii se află o toaletă pentru vizitatori cu posturi de dezinfectare
(consultaţi harta localizării).

· Vă rugăm să prezentaţi la cerere, un document de identitate valabil, pentru facilitarea
trasabilităţii.

· Este obligatoriu să urmaţi indicaţiile agenţilor de ordine; în caz contrar vă atragem
atenţia că veţi fi invitaţi să părăsiţi perimetrul întreprinderii.



· Pe durata inspectării vizuale vă rugăm să rămâneţi cât mai mult posibil în vehiculul
dumneavoastră. Bineînţeles, puteţi inspecta vizual exponatele alese şi mai
îndeaproape, însă este obligatorie respectarea distanţei necesare şi mai ales a
cerinţelor referitoare la igienă.

· Vă rugăm să înţelegeţi că pe durata inspectării vizuale, exponatele vor rămâne
închise şi nu pot fi deschise.

· Licitaţia se desfăşoară online, exclusiv pe pagina principală Dorotheum
(www.dorotheum-fahrzeuge.com).

· Pentru a licita, trebuie să vă înregistraţi o singură dată. Vă rugăm să vă înregistraţi
cât mai din timp, deoarece este necesar un timp pentru activare.

· Plata se poate efectua fie prin virament bancar, fie în numerar, la Dorotheum Traun.
Nu este posibilă plata direct la ridicare.

· Pentru ridicare aveţi nevoie de tichetul de predare, pe care îl primiţi de la Dorotheum
după efectuarea plăţii integrale. Ridicarea din Wels este posibilă doar pe baza unei
programări prealabile efectuate din timp prin e-mail (wolfgang.doplbaur@asfinag.at).
Data şi ora ridicării vă vor fi comunicate prin e-mail. Ridicarea nu este posibilă dacă
nu aveţi programare, deoarece, ca urmare a măsurilor de protecţie împotriva
răspândirii coronavirusului, în perimetrul întreprinderii se pot afla doar un număr
limitat de persoane. Programările pentru ridicare pot fi stabilite de luni până joi, în
intervalul orar 7:00-15:00.

· Programările pentru ridicare trebuie stabilite prin e-mail cel târziu până la data de
27.10.2020.

· La stabilirea programării prin e-mail se anexează tichetul de predare şi se comunică
numele persoanei care are sarcina de a ridica marfa (companie de transport sau cel
puţin, numărul de înmatriculare al vehiculului cu care se face ridicarea).

· Dacă nu aveţi programare prin e-mail, dacă lipseşte tichetul de ridicare sau dacă nu
aţi comunicat numele persoanei care ridică marfa, precum şi în cazul nerespectării
cerinţelor referitoare la igienă, nu aveţi dreptul de a ridica marfa. În astfel de cazuri,
persoanele respective vor fi invitate să părăsească perimetrul întreprinderii.

· Cumpărătorii se obligă să înştiinţeze persoanele care vor ridica marfa în legătură cu
cerinţele menţionate.

Vă rugăm să respectaţi aceste cerinţe, pentru sănătatea tuturor.

http://www.dorotheum-fahrzeuge.com/
mailto:wolfgang.doplbaur@asfinag.at

