REGULAMIN AUKCJI

DOM AUKCYJNY AGRA-ART PRZEPROWADZA LICYTACJÊ WED£UG SYSTEMU ANGLOSASKIEGO,
STOSOWANEGO W EUROPIE I USA, M.IN. PRZEZ DOMY AUKCYJNE SOTHEBY'S I CHRISTIE'S.

S£OWNIK TERMINÓW:
Dom Aukcyjny Agra-Art SA, z siedzib¹ w Warszawie
przy ul. Wilczej 55/63, nr KRS 101181.
ESTYMACJE - przedzia³ cen, w którym w wyniku licytacji z najwiêkszym prawdopodobieñstwem mo¿e znaleæ siê cena uzyskana.
Estymacje maj¹ charakter orientacyjny, s¹ okrelane przez Dom Aukcyjny
na podstawie wyników aukcji podobnych obiektów, aktualnej tendencji rynkowej itp. W ¿adnym wypadku estymacje nie maj¹ na celu ograniczania
ceny uzyskanej - która mo¿e zarówno znaleæ siê poni¿ej lub powy¿ej tego
przedzia³u.
CENA WYWO£AWCZA - cena, od której aukcjoner rozpoczyna licytacjê obiektu.
SPRZEDAJACY - osoba zg³aszaj¹ca obiekt do sprzeda¿y (wliczaj¹c agenta, wykonawcê, lub osobistego reprezentanta).
KUPUJ¥CY - osoba bior¹ca udzia³ w aukcji.
NABYWCA - osoba (lub mocodawca, w przypadku licytacji przez pe³nomocnika),
która zg³osi³a najwy¿sz¹ ofertê zaakceptowan¹ przez aukcjonera.
UMOWA - umowa zakupu zawarta miêdzy Domem Aukcyjnym a Nabywc¹ w momencie zaakceptowania przez aukcjonera uderzeniem m³otkiem najwy¿szej
oferty Nabywcy (art. 70 § 2 KC)
PREMIUM - prowizja p³acona przez Nabywcê Domowi Aukcyjnemu, w wysokoci
15% od Ceny Uzyskanej.
C ENA REZERWOWA - cena znana jedynie domowi aukcyjnemu/aukcjonerowi,
za któr¹ w³aciciel obiektu zgodzi³ siê go sprzedaæ.
O ile nie jest oznaczone inaczej, cena rezerwowa mieci siê zawsze miêdzy
cen¹ wywo³awcz¹, a doln¹ estymacj¹.
CENA ZAKUPU - jest to cena przybita m³otkiem razem z Premium.
CENA UZYSKANA - najwy¿sza oferta zaakceptowana przez aukcjonera przez
uderzenie m³otkiem, lub w przypadku sprzeda¿y poaukcyjnej - uzgodniona
cena sprzeda¿y.
CENA GWARANTOWANA - cena, jak¹ Dom Aukcyjny uzgodni³ przed aukcj¹ z Kupuj¹cym, za któr¹ Kupuj¹cy zobowi¹zuje siê nabyæ obiekt. Kupuj¹cy zostaje
Nabywc¹ obiektu, je¿eli cena gwarantowana nie zostanie przebita.

Dom Aukcyjny zaleca wykorzystanie tej mo¿liwoci do bli¿szego zapoznania siê z obiektami, ich opisem katalogowym i stanem faktycznym.
d. Owiadczenia i poprawki og³oszone w czasie sprzeda¿y uzupe³niaj¹ katalog.

DOM AUKCYJNY

1.

3.

4.

5.

PRZYST¥PIENIE DO AUKCJI
a. Osoby nie bêd¹ce dotychczas klientami Agry-Art, a pragn¹ce dokonaæ
powa¿niejszych zakupów proszone s¹ o wczeniejsze skontaktowanie siê
z biurem Domu Aukcyjnego w celu ustalenia warunków p³atnoci.
b. Do udzia³u w licytacji dopuszczane s¹ osoby, które wczeniej dokonywa³y
zakupów w Domu Aukcyjnym i bezproblemowo wywi¹zywa³y siê ze swoich
zobowi¹zañ.
c. W przypadku osób, które nie s¹ znane Domowi Aukcyjnemu wziêcie udzia³u w licytacji mo¿e byæ uwarunkowane podaniem wiarygodnych referencji,
podaniem numeru karty kredytowej lub wp³aceniem wadium, zwracanego
w wypadku nie dokonania zakupu.
d. Wp³ata wadium w wysokoci 1 000 z³ upowa¿nia do dokonania zakupów
o wartoci w granicach 10 000 - 15 000 z³. Osoby pragn¹ce licytowaæ
powy¿ej tej kwoty, proszone s¹ o wp³acenie wadium w wysokoci 10%
planowanych wydatków .
e. Osoba dopuszczona do licytacji otrzymuje numer identyfikacyjny.
f. Dane osobiste Kupuj¹cego pozostaj¹ do wy³¹cznej wiadomoci Domu
Aukcyjnego. Otrzymuj¹c numer identyfikacyjny Kupuj¹cy wyra¿a zgodê
na Warunki kupna i sprzeda¿y w Domu Aukcyjnym Agra-Art (Regulamin
Aukcji).

POSTANOWIENIA OGÓLNE

OPISY I PREZENTACJA OBIEKTÓW
a. Dom Aukcyjny gwarantuje zgodnoæ cech obiektów opisanych w katalogu
ze stanem faktycznym.
b. Opisy katalogowe obiektów s¹ przygotowywane przez historyków sztuki
posiadaj¹cych rozleg³e i udokumentowane dowiadczenie, potwierdzone
prac¹ zawodow¹. Wszystkie obiekty s¹ równie¿ oceniane przez konserwatora dzie³ sztuki.
c. Wszystkie obiekty sprzedawane na aukcji mo¿na ogl¹daæ w Domu Aukcyjnym na ok. 14 dni przed aukcj¹ oraz na wystawie poprzedzaj¹cej aukcjê
(w Hotelu Bristol).

OZNACZENIA OBIEKTÓW W KATALOGU
Niektóre obiekty mog¹ posiadaæ nastêpuj¹ce oznaczenia:
Obiekt nie posiada ceny rezerwowej, akceptacja ceny wywo³awczej
(lub wy¿szej) równoznaczna jest ze sprzeda¿¹ za t¹ cenê.
Obiekt posiada cenê gwarantowan¹.

a. Przedmiotem aukcji s¹ dzie³a sztuki oraz inne obiekty kolekcjonerskie,
powierzone Agra-Art do sprzeda¿y. Wszystkie obiekty s¹ ubezpieczone.
b. Dom Aukcyjny zastrzega sobie prawo do wycofania obiektów ze sprzeda¿y
bez podania przyczyn i nie ponosi z tego tytu³u ¿adnej odpowiedzialnoci.
c. Dom Aukcyjny zastrzega sobie prawo uniemo¿liwienia uczestnictwa
w aukcji bez podania przyczyn.
d. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialnoci za ukryte wady fizyczne
i prawne oferowanych obiektów.
e. Wszelkie reklamacje rozpatrywane bêd¹ zgodnie z przepisami prawa
polskiego.
2.

CENA WYWO£AWCZA I REZERWOWA. ESTYMACJE.
a. Wszystkie obiekty, o ile nie s¹ oznaczone inaczej, posiadaj¹ cenê rezerwow¹, znan¹ jedynie Domowi Aukcyjnemu, która mieci siê w przedziale
miêdzy cen¹ wywo³awcz¹, a doln¹ estymacj¹.
b. W katalogu podano orientacyjne ceny wywo³awcze oraz estymacje.
W³aciciel obiektu mo¿e zmieniæ cenê rezerwow¹ na ni¿sz¹ do 24 godzin
przed rozpoczêciem aukcji. Dom Aukcyjny zastrzega sobie mo¿liwoæ
zmiany ceny wywo³awczej przed aukcj¹.
c. Aukcjoner mo¿e w zale¿noci od zainteresowania obiektem rozpocz¹æ licytacjê od ni¿szej lub wy¿szej ceny wywo³awczej umieszczonej w katalogu.
d. Estymacje maj¹ charakter orientacyjny, a nie wi¹¿¹cy.
Wyra¿aj¹ prawdopodobieñstwo, a nie pewnoæ.
e. Sprzeda¿ obiektu nastêpuje w momencie, gdy najwy¿sza oferta zaakceptowana przez aukcjonera jest równa lub wy¿sza od ceny rezerwowej danego obiektu. Ten fakt jest potwierdzony przybiciem m³otka i publicznym
owiadczeniem aukcjonera.

6.

LICYTACJA TELEFONICZNA
a. Kupuj¹cy pragn¹cy zachowaæ anonimowoæ po uprzednim uzgodnieniu
z Domem Aukcyjnym mog¹ wzi¹æ udzia³ w licytacji przez telefon.
W takim przypadku, Kupuj¹cy podaje numery obiektów, które zamierza
licytowaæ oraz numer telefonu, pod który pracownik Domu Aukcyjnego
zadzwoni przed licytacj¹.
b. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialnoci za brak mo¿liwoci wziêcia
udzia³u w licytacji telefonicznej z powodu trudnoci z po³¹czeniem z numerem podanym przez klienta.

c. Istnieje mo¿liwoæ licytacji telefonicznej w jêzyku angielskim, francuskim
lub niemieckim.
d. Osoby chc¹ce wzi¹æ telefoniczny udzia³ w aukcji proszone s¹ o wczeniejsze (min. 24h przed aukcj¹) zg³aszanie siê do Domu Aukcyjnego,
poniewa¿ liczba linii telefoniczny udostêpnionych w trakcie licytacji jest
ograniczona.
7.

LICYTACJA W IMIENIU KUPUJ¥CEGO - ZLECENIA

10. OP£ATY I ZASADY P£ATNOCI

a. Klienci mog¹ zleciæ Domowi Aukcyjnemu licytowanie w ich imieniu.
W takim przypadku nale¿y wype³niæ formularz zamieszczony na koñcu
katalogu aukcyjnego lub w Internecie (http://www.agraart.pl).
b. Dom Aukcyjny bêdzie licytowa³ do kwoty maksymalnej, oznaczonej na formularzu zlecenia. Dom Aukcyjny do³o¿y wszelkich starañ, by zakupiæ
obiekt po najni¿szej mo¿liwej cenie, poni¿ej limitu podanego przez Klienta.
c. Formularz nale¿y przes³aæ faxem, lub jego podpisany skan mailem na adres
agra@agraart.pl, najpóniej 24 godziny przed aukcj¹.
d. Dom Aukcyjny nie przyjmuje zleceñ bez limitu.
8.

LICYTACJA PRZEZ INTERNET W CZASIE RZECZYWISTYM (LIVE)
a. Dom Aukcyjny udostêpnia mo¿liwoæ licytacji w czasie rzeczywistym przez
Internet razem z sal¹ aukcyjn¹.
b. Warunkiem uczestnictwa jest zarejestrowanie siê na stronie internetowej
http://live.agraart.pl oraz uzyskanie statusu VIP.
c. Status VIP mo¿na uzyskaæ kontaktuj¹c siê z Domem Aukcyjnym lub wp³acaj¹c wadium przez Internet - szczegó³y techniczne s¹ dostêpne w serwisie
http://live.agraart.pl
d. Dom Aukcyjny nie bierze odpowiedzialnoci za wszelkie problemy, utrudnienia, a w szczególnoci brak mo¿liwoci licytacji spowodowany trudnociami lub awari¹ techniczn¹ po stronie klienta lub operatora ³¹cza
internetowego.

9.

f. Uderzenie m³otkiem i wskazanie przez Aukcjonera Nabywcy obiektu jest
równoznaczne z zawarciem Umowy (zgodnie z art. 70 § 2 Kodeksu
Cywilnego).
g. Obiekty, których licytacja zakoñczy³a siê poni¿ej ceny rezerwowej nie
zostaj¹ sprzedane. Aukcjoner wówczas poinformuje o takim fakcie.
Taka licytacja nie koñczy siê uderzeniem m³otka.

PRZEBIEG AUKCJI
a. Licytacjê prowadzi Aukcjoner, który okrela post¹pienia w licytacji (podwy¿szenie stawki), rozstrzyga wszelkie spory i wskazuje Nabywcê obiektu.
b. Aukcjoner stosuje post¹pienia ustalone wczeniej wg tabeli, która jest
dostêpna w katalogu poni¿ej oraz na stronach internetowych Domu Aukcyjnego. Aukcjoner mo¿e stosowaæ wielokrotnoæ minimalnych post¹pieñ. Minimalne stawki post¹pieñ nie mog¹ byæ zmieniane, z uwagi na
spójnoæ z internetowym systemem licytacji Live.
TA B E L A M I N I M A L N Y C H P O S T ¥ P I E Ñ
PRZEDZIA£
CENOWY

MINIMALNE
POST¥PIENIE

do 5 000 z³

100 z³

5 000 - 10 000 z³

500 z³

10 000 - 100 000 z³

1 000 z³

100 000 - 200 000 z³

2 000 z³

200 000 - 500 000 z³

5 000 z³

powy¿ej 500 000 z³

10 000 z³

c. Oferta potencjalnego Nabywcy jest wi¹¿¹ca po zaakceptowaniu jej przez
aukcjonera.
d. Aukcjoner ma prawo, o ile uzna to za niezbêdne, wycofaæ ofertê, odmówiæ
przyjêcia oferty, wycofaæ obiekt lub ponownie zaproponowaæ obiekt do
licytacji.
e. Aukcjoner ma prawo otwieraæ licytacjê ka¿dego obiektu dzia³aj¹c
w imieniu w³aciciela obiektu. Mo¿e równie¿ sam sk³adaæ oferty (kolejne, lub w odpowiedzi na oferty Kupuj¹cych) a¿ do poziomu ceny
rezerwowej.

a. Bezporednio po zakoñczeniu licytacji Nabywca zobowi¹zany jest do potwierdzenia zawarcia umowy w formie pisemnej oraz do wp³acenia zadatku
w wysokoci 10% wartoci zakupionych obiektów.
b. Do wylicytowanej ceny doliczona zostanie op³ata organizacyjna (Premium)
w wys. 15 % (w tym zawarty jest podatek VAT i droit de suite).
c. Prawo w³asnoci obiektu przechodzi na Nabywcê z chwil¹ zap³acenia
ca³ej ceny.
d. O ile nie uzgodniono inaczej, Nabywca obowi¹zany jest wp³aciæ nale¿noæ
za zakupione obiekty w terminie 10 dni od dnia aukcji.
Wp³at mo¿na dokonywaæ przelewem bankowym lub gotówk¹ oraz kartami p³atniczymi w siedzibie Domu Aukcyjnego. Dom Aukcyjny przyjmuje p³atnoci kartami Visa, Mastercard/Eurocard, JBC.
e. Numer konta bankowego podany jest w katalogu aukcyjnym i na stronach
internetowych.
f. W przypadku dokonania p³atnoci przelewem bankowym, wszelkie koszty
transferu rodków i op³aty bankowe pokrywa Nabywca.
W przypadku dokonywania przelewów z zagranicy i w walutach obcych,
kwoty bêd¹ ksiêgowane w z³otówkach po kursie stosowanym przez bank
prowadz¹cy konto Domu Aukcyjnego.
11. ODST¥PIENIE OD UMOWY
a. W przypadku niedotrzymanie warunków Umowy przez Nabywcê, Dom
Aukcyjny uprawniony jest do odst¹pienia od Umowy oraz zatrzymania
wadium i wp³aconej zaliczki tytu³em kary umownej.
b. Dom Aukcyjny zastrzega sobie równie¿ prawo s¹dowego dochodzenia
realizacji Umowy i obci¹¿enia Nabywcy wszelkimi kosztami wynik³ymi
z tego tytu³u.
12. ODBIÓR OBIEKTÓW
a. Wydanie obiektu Nabywcy nastêpuje po zaksiêgowaniu ca³ej nale¿nej
kwoty.
b. Dom Aukcyjny wydaje potwierdzenie dokonania zakupu podpisane przez
historyka sztuki.
c. Odbiór zakupionych obiektów odbywa siê w siedzibie Domu Aukcyjnego.
Na ¿yczenie kupuj¹cego Dom Aukcyjny mo¿e wys³aæ obiekt pod wskazany
adres, je¿eli wszelkie koszty wysy³ki, zapakowania i ubezpieczenia pokryje
Nabywca.
d. Dom Aukcyjny jest zwolniony z odpowiedzialnoci z chwil¹ odbioru obiektu
w siedzibie Domu Aukcyjnego lub z chwil¹ nadania tego obiektu w urzêdzie
pocztowym lub firmie przewozowej.
e. O ile nie ustalono inaczej, za zakupione obiekty nie odebrane w terminie
30 dni od daty aukcji, Dom Aukcyjny Agra-Art bêdzie liczy³ sk³adowe w wysokoci 40 z³ dziennie za jeden obiekt.
13. REKLAMACJE
a. Reklamacje rozpatrywane bêd¹ wed³ug przepisów ustawy z dn. 23 IV 1964
Dz. Ust. nr 16 poz. 93 z póniejszymi zmianami (Kodeks cywilny).
14. ZASTRZE¯ENIA KOÑCOWE
a. Zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami wywóz dzie³ sztuki starszych ni¿
55 lat poza granice wymaga zgody odpowiednich w³adz.
b. Dom Aukcyjny jest zobowi¹zany do zbierania danych osobowych klientów
dokonuj¹cych transakcji powy¿ej 15 tys. euro.

