
POLSKI

INFORMACJA O AUKCJI ASFINAG 2020

Wytyczne w związku z KORONAWIRUSEM:

· Ze względu na obowiązujące przepisy dotyczące ochrony klientów i pracowników,
oglądanie jest dozwolone wyłącznie w zaznaczonej strefie. Zwracamy uwagę, że
nieprzestrzeganie będzie skutkowało koniecznością opuszczenia terenu firmy.

· Oglądanie jest możliwe wyłącznie w dniu 07.10.2020 od godziny 07:00 do 16:00 oraz
w dniu 08.10.2020 od godziny 07:00 do 12:00.
Oglądanie i odbiór jest możliwy tylko przez węzeł autostradowy A 8 - Wels
Wirtschaftspark. Powodem tego jest zamknięcie drogi dojazdowej Albrechtstraße.

Kierunek jazdy Sattledt: Kierunek jazdy Suben:

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

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

· Po przybyciu na teren ASFINAG-u należy obowiązkowo zdezynfekować ręce.
Wychodząc ze swojego pojazdu należy koniecznie założyć maseczkę ochronną na
usta i nos.

· Oglądający otrzymują informator z planem sytuacyjnym. Nieprzestrzeganie instrukcji
zawartych w informatorze skutkuje koniecznością opuszczenia terenu firmy.

· Dostęp do budynków warsztatowych i biurowych firmy ASFINAG nie jest możliwy.
· W razie pytań dotyczących przebiegu, prosimy zwracać się do Punktu informacyjnego

(patrz plan sytuacyjny). Prosimy o wyrozumiałość, że nie jesteśmy w stanie udzielać
bliższych odpowiedzi na pytania w sprawie przedmiotów.

· Na terenie firmy znajduje się toaleta dla gości oraz stacje dezynfekcji (patrz mapa).
· Na prośbę należy przedstawić ważny dokument tożsamości, jest to konieczne ze

względu na identyfikację.
· Instrukcje personelu porządkowego muszą być bezwzględnie przestrzegane, ich

nieprzestrzeganie będzie skutkowało koniecznością opuszczenia terenu firmy.
· Na czas zwiedzania prosimy w miarę możliwości pozostać w swoim samochodzie.

Naturalnie można bliżej przyjrzeć się szczególnie ciekawym przedmiotom, jednakże
wtedy prosimy o zachowanie niezbędnego dystansu i zwracanie szczególnej uwagi
na zasady higieny.

· Prosimy o zrozumienie, że przedmioty muszą pozostawać zamknięte przez cały czas
oglądania.



· Aukcja odbywa się wyłącznie w formie online na stronie Dorotheum (www.dorotheum-
fahrzeuge.com).

· Aby móc licytować, trzeba się zarejestrować. Prosimy o jak najszybsze
przeprowadzenie rejestracji, ponieważ aktywacja wymaga czasu.

· Akceptujemy płatności przelewem bankowym lub gotówką w Dorotheum Traun.
Płatność nie jest możliwa bezpośrednio przy odbiorze.

· Aby zrealizować odbiór, potrzebujesz pokwitowania, które dostaniesz po otrzymaniu
przez Dorotheum pełnej zapłaty. Odbiór w Wels jest możliwy tylko po odpowiednio
wczesnym uzgodnieniu terminu pocztą elektroniczną
(wolfgang.doplbaur@asfinag.at). Potwierdzenie terminu przyślemy pocztą
elektroniczną. Brak terminu uniemożliwia odbiór, ponieważ ze względu na ochronę
przed koronawirusem, na terenie firmy może przebywać tylko ograniczona liczba
osób. Terminy można umawiać od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7.00 do
15.00.

· Terminy odbiorów muszą być umówione najpóźniej do 27.10.2020 pocztą
elektroniczną.

· Przy umawianiu się pocztą elektroniczną należy załączyć potwierdzenie odbioru oraz
podać nazwisko osoby, której zlecono odbiór towaru (spedytora lub przynajmniej
dane identyfikacyjne odbierającego).

· Bez umówienia terminu pocztą elektroniczną, w przypadku braku potwierdzenia
odbioru lub wskazania odbierającego, jak również w przypadku nieprzestrzegania
zasad higieny, nie zachodzi obowiązek prawny do wydania towaru. W takich
sytuacjach odbierający będą wypraszani z terenu firmy.

· Sprzedający są zobowiązani do poinformowania odbierających o ustalonych
wytycznych.

Prosimy stosować się do tych wytycznych, gdyż w grę wchodzi zdrowie nas wszystkich.

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