
БЪЛГАРСКИ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТЪРГА НА ASFINAG 2020

Изисквания в условията на КОРОНАВИРУС:

· Заради действащите разпоредби за защита на клиентите и служителите огледи
са възможни само в маркираната зона. Напомняме, че за неспазване ще бъдете
принудени да напуснете обекта.

· Огледи ще се извършват само на 07.10.2020 от 07:00 до 16:00 часа и на
08.10.2020 от 07:00 до 12:00 часа.
Достъпът за огледи и получаване на експонати става само през магистрален
възел A 8 - бизнес парк Велс. Причина за това е затварянето на входа от
Албрехтщрасе.

Посока Затлет: Посока Зубен:

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

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

· При влизане на територията на ASFINAG ръцете задължително се
дезинфекцират. След напускане на собствения си автомобил абсолютно
задължително трябва да носите маска.

· При огледа ще получите информационна брошура с карта. Молим за стриктно
спазване на изискванията от информационната брошура, в противен случай ще
бъдете принудени да напуснете обекта.

· Влизането в сервизите и офисите на ASFINAG не е възможно.
· Ако имате въпроси във връзка с процедурата, се обръщайте към „Информация“

(виж картата). Молим да проявите разбиране относно факта, че няма да бъде
отговаряно на допълнителни въпроси, свързани с експонатите.

· На територията на обекта има тоалетна за посетители с места за
дезинфекциране (виж картата).

· Моля, представете валиден документ за самоличност при поискване. Изисква
се с оглед на проследимостта.

· Разпорежданията, давани от служителите на реда, се изпълняват
задължително, като напомняме, че при неспазване ще бъдете приканени да
напуснете обекта.



· По време на огледа останете във Вашия автомобил, спрян възможно най-
далеч. Разбира се, можете да огледате отделни експонати по-отблизо, но
приканваме да се обърне по-голямо внимание на необходимата дистанция и
хигиенните изисквания.

· Молим да проявите разбиране относно факта, че експонатите ще останат
заключени по време на целия оглед и не могат да бъдат отворени.

· Търгът се провежда онлайн само на страницата на Dorotheum (www.dorotheum-
fahrzeuge.com).

· За участие в наддаването е необходима еднократна регистрация. Направете
регистрацията възможно най-бързо, тъй като за нейното одобрение е нужно
време.

· Плащането се извършва или с банков превод, или в брой на Dorotheum Traun.
Не е възможно да се плаща директно при получаване.

· За да вземете закупения експонат, трябва представите квитанцията за
получаване, предоставена Ви от Dorotheum, след като сте платили цената в
пълен размер. Получаване във Велс е възможно само след своевременно и
предварително уговорени дата и час по електронната поща
(wolfgang.doplbaur@asfinag.at). По имейл ще получите потвърждение на датата
и часа. Без уговорени дата и час не е възможно да получите експоната, тъй
като заради мерките, взети във връзка с коронавируса, има ограничение за броя
на лицата, които могат да пребивават на територията на обекта. Датите и
часовете се договарят за периода от понеделник до четвъртък между 7.00 и
15.00 часа.

· Датите и часовете за получаване се договарят по имейл за най-късно
27.10.2020.

· Към договорената по имейл дата и час се прилага документа за получаване и
се посочва упълномощеният получател (спедиция или поне регистрационен
номер на получателя).

· Без уговорени дата и час по имейл, без документ за получаване или без
посочен получател, както и при неспазване на хигиенните изисквания, не е
налице правно основание за предаване на експонатите. В тези случаи
получателите ще бъдат помолени да напуснат обекта.

· Купувачите са длъжни да информират получателите за посочените по-горе
изисквания.

Спазвайте тези изисквания, за да бъдем всички здрави.

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

