
Zlecenie licytacji z limitem i licytacja telefoniczna umożliwiają
udział w aukcji, nie nakładając przy tym na Uczestnika żadnych
dodatkowych koszt�w.

      ZLECENIE LICYTACJI Z LIMITEM 
         
      ZLECENIE TELEFONICZNE

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną, prosimy o przesłanie
wypełnionego formularza pocztą lub jego skanu na adres e-mail:
aukcje.vanrij@gmail.com, nie p��niej niż na jeden dzie� przed
rozpoczęciem aukcji. W przypadku p��niejszego dostarczenia nie
możemy zagwarantowa�, że zlecenie zostanie zrealizowanie,
dołożymy jednak stara�, aby było to możliwe. Przyjmując zlecenia
pracownicy Domu Aukcyjnego mają prawo prosi� o podanie
pełnych danych osobowych popartych odpowiednim
dokumentem potwierdzającym tożsamo�� zleceniodawcy (dow�d
osobisty, paszport, prawo jazdy). Konieczne jest więc dołączenie
do formularza kserokopii/skanu takiego dokumentu.  
W celu uniknięcia ewentualnych pomyłek, prosimy o czytelne
wypełnienie formularza.

Należno�� za zakupiony obiekt:
       Wpłacę na konto bankowe ING Bank �ląski 38 1050 1461
1000 0092 4099 6794
       Wpłacę w kasie firmy
       Proszę o wystawienie faktury VAT bez podpisu odbiorcy

Zlecenia telefoniczne
W przypadku zlecenia telefonicznego
prosimy o podanie numeru telefonu
aktualnego w czasie aukcji. Pracownik
Domu Aukcyjnego połączy się z Klientem
na chwilę przed rozpoczęciem licytacji
wybranych obiekt�w. Dom Aukcyjny nie
ponosi odpowiedzialno�ci za brak
możliwo�ci wzięcia udziału w licytacji, na
skutek problem�w z uzyskaniem
połączenia lub jego jako�cią. 
W przypadku wystąpienia problem�w z
połączeniem zgadzam się na licytację w
moim imieniu za kwotę r�wną cenie
wywoławczej.

Ja niżej podpisany/-a o�wiadczam, że:
1. Zapoznałem/-am się i akceptuję
warunki Regulaminu Aukcji
opublikowanego w katalogu Domu
Aukcyjnego Van Rij.
2. Zobowiązuję się do zrealizowania
zawartych transakcji zgodnie z
Regulaminem Aukcji.
3. Wszystkie dane zawarte w formularzu
są prawdziwe. W przypadku zatajenia lub
podania nieprawdziwych danych Dom
Aukcyjny Van Rij nie ponosi
odpowiedzialno�ci.
4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie
danych osobowych celem realizacji
zlecenia.
5. Wyrażam zgodę / Nie wyrażam zgody
na przetwarzanie moich danych
osobowych t.j.
adresu e-mail oraz numeru telefonu w
celach marketingowych (wysyłka
newslettera, informacja o nowych
obiektach i aukcjach).

Zlecenie licytacji z limitem
Podanie przez Uczestnika aukcji limitu
licytacji jest informacją �ci�le poufną.
Dom Aukcyjny będzie reprezentował w
licytacji Klienta do podanej kwoty,
gwarantując przy tym nabycie obiekty za
najniższą możliwą kwotę. Dom Aukcyjny
nie przyjmuje zlece� bez g�rnego limitu.
W sytuacji zaistnienia kilku zlece� w tej
samej wysoko�ci Dom Aukcyjny będzie
reprezentował Klienta, kt�rego zlecenie
zostało złożone najwcze�niej. 
Zgadzam się na jedno postąpienie w g�rę,
w przypadku wystąpienia innego zlecenia
tej samej wysoko�ci.

Dom Aukcyjny Van Rij

FORMULARZ ZLECENIA LICYTACJI Z LIMITEM LUB TELEFONICZNEJ

Nr kat. Autor, tytuł
Maksymalna oferowana kwota

(bez opłaty aukcyjnej) lub licytacja
telefoniczna

Dom Aukcyjny Van Rij
Sengrid Wojciech Rij, Starowi�lna 64, 31-035 Krak�w,
NIP: 684 1315082, REGON: 371108081

DATA I PODPIS SKŁADAJĄCEGO
ZLECENIE


