Pride of Poland 2017, Summer Sale 2017– Warunki sprzedaży
Organizatorem aukcji Pride of Poland odbywającej się w dniu 13 sierpnia 2017 roku oraz aukcji Summer Sale
odbywającej się w dniu 14 sierpnia 2017 roku jest Stadnina Koni Janów Podlaski sp. z o.o. (dalej jako
„Organizator”).

Udział w licytacji
1.

W licytacji mogą uczestniczyć na równych prawach osoby fizyczne, osoby prawne i inne jednostki
organizacyjne posiadające zdolność prawną.

2.

Aby wziąć udział w licytacji należy:
a.

wpłacić wadium w wysokości 2.000,00 EUR (słownie: dwa tysiące euro) na rachunek Organizatora
lub w biurze sprzedaży najpóźniej na pół godziny przed rozpoczęciem aukcji (Organizator musi
efektywnie dysponować wadium przed rozpoczęciem aukcji).

b.

zarejestrować się, wypełniając oficjalny formularz rejestracyjny w celu otrzymania indywidualnej
chipowej karty aukcyjnej oraz tabliczki z numerem oferenta.

c.

podać dokładne dane osobowe i przedstawić dokument tożsamości lub dokumenty
potwierdzające status prawny (w szczególności odpis z odpowiedniego urzędowego rejestru oraz
niezbędne pełnomocnictwa)

3.

Wpłata wadium umożliwia wzięcie udziału w licytacji każdego konia. Wpłacając wadium, uczestnik licytacji
akceptuje niniejsze Warunki sprzedaży i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

4.

Wpłacone wadium w razie braku przesłanek do jego zatrzymania, zostanie zaliczone na poczet ceny jednego
konia.

5.

Wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu aukcji, jeśli zakup nie zostanie zrealizowany i nie
istnieją przesłanki do jego zatrzymania lub potrącenia z niego należności opisanych w niniejszych Warunkach
sprzedaży oraz zgodnie ze sposobem jego wpłaty (przelew bankowy lub gotówka). Koszty operacji są
pokrywane przez uczestnika licytacji.

Licytacja i sprzedaż koni

6.

Licytacja będzie prowadzona w sposób wskazany w niniejszych Warunkach sprzedaży, stosowany podczas
aukcji koni. Licytacja będzie prowadzona w walucie euro. Minimalna kwota przebicia wynosi 1000,00 EUR
(słownie: jeden tysiąc euro).
Aby oferta była skuteczna, konieczne jest licytowanie z wykorzystaniem karty aukcyjnej dostarczanej
przez Organizatora przy rejestracji. Oferty złożone w inny sposób nie będą brane pod uwagę, z
zastrzeżeniem pkt j poniżej.
Poniżej zawarto podstawowe zasady dotyczące karty aukcyjnej, do których oferenci muszą się stosować:
a.

Karta aukcyjna zostanie oznaczona indywidualnym numerem i strzałką wskazującą kierunek
wkładania karty do terminalu;

b.

Uczestnik licytacji zostanie poinstruowany o sposobie korzystania z karty aukcyjnej podczas
rejestracji przez personel wskazany przez Organizatora. Uczestnik licytacji zarejestrowany jako
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posiadacz karty aukcyjnej ponosi pełną odpowiedzialność za konsekwencje jej utraty lub
nadużycia oraz wszystkie oferty zarejestrowane w systemie za jej pomocą;
c.

Terminal kart wyposażony jest w lampki LED informujące o statusie „zalogowany”, gniazdo karty
aukcyjnej oraz przycisk informujący o przyjęciu sumy będącej przedmiotem oferty;

d.

Na stołach w salonie VIP, będącym jedynym miejscem, w którym oferenci mogą składać oferty,
udostępnionych będzie 69 terminali oraz jeden terminal zbiorczy;

e.

Aby wziąć udział w licytacji danego konia, konieczne jest zalogowanie się w systemie poprzez
włożenie karty aukcyjnej do gniazda terminala, co (jeśli zostanie pomyślnie przeprowadzone) jest
potwierdzane poprzez zaświecenie się lampki LED oraz naciśnięcie przycisku akceptacji ceny
aktualnie wywoływanej i wyświetlanej na głównym monitorze aukcyjnym. Zaleca się również
podniesienie indywidualnej tabliczki z numerem oferenta;

f.

Organizator jest uprawniony do monitorowania liczby zalogowanych oferentów oraz dokonanych
postąpień w czasie rzeczywistym oraz archiwizowania przebiegu licytacji;

g.

Logowanie i wylogowywanie się z systemu jest możliwe na każdym etapie aukcji;

h.

Przycisk akceptacji na terminalu będzie aktywny dopiero po podaniu przez prowadzącego aukcję
kwoty aktualnie wywoływanej,

i.

Pomyślne złożenie oferty jest potwierdzane poprzez pojawienie się oferowanej sumy
podświetlonej na zielono na głównym monitorze aukcji, wraz z indywidualnym numerem karty
aukcyjnej;

j.

W przypadku problemów technicznych, prowadzący aukcję ogłosi, że zgłaszanie kolejnych
postąpień w licytacji odbywać się będzie wyłącznie przy użyciu indywidualnych tabliczek z
numerem oferenta – wówczas dla skutecznego postąpienia konieczne jest podniesienie
indywidualnej tabliczki z numerem oferenta;

k.

Karty aukcyjne należy zwrócić niezwłocznie po zakończeniu aukcji - w przeciwnym razie pobrana
zostanie opłata w kwocie 50,00 EUR (słownie: pięćdziesiąt euro) potrącana z kwoty wadium.

7.

Każdy koń posiada cenę minimalną i zostanie sprzedany po jej osiągnięciu. Osiągnięcie ceny minimalnej
ogłaszane jest przez prowadzącego aukcję.

8.

Nabywcą konia zostaje osoba, która w sposób prawidłowy złożyła najwyższą ofertę co najmniej w wysokości
ceny minimalnej, co ogłasza prowadzący aukcję.

9.

Cena nabycia, będąca najwyższą ofertą ogłoszoną przez prowadzącego aukcję, jest ostateczną ceną netto,
nie podlega negocjacjom i zostanie powiększona o podatek VAT w obowiązującej wysokości (8 procent).
Kwota podatku VAT zostanie zwrócona nabywcom, którzy:
a.

posiadają numer rejestracyjny VAT w Unii Europejskiej i potwierdzą wewnątrzwspólnotową
dostawę odbieranych koni

albo
b.

10.

przedstawią dokumenty wywozowe, potwierdzające wywóz zakupionych koni poza terytorium
Unii Europejskiej, konieczne dla potraktowania sprzedaży jako export, zwolnionej z podatku od
towarów i usług, w ciągu 2 miesięcy od daty odbioru zakupionego konia

Prowadzący aukcję ma prawo do odmowy przyjęcia dowolnej oferty lub unieważnienia dowolnej licytacji
bez podania przyczyny.
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11.

W razie powstania jakiegokolwiek sporu pomiędzy dwoma lub więcej oferentami, przeprowadzana jest
licytacja dodatkowa tj.: licytacja realizowana począwszy od najwyższego poziomu oferty osiągniętego przed
zaistnieniem sporu, lub spór taki zostanie rozstrzygnięty przez prowadzącego aukcję.

12.

Organizator zastrzega sobie prawo do wycofania jednego lub więcej koni z aukcji przed jej rozpoczęciem lub
w czasie jej trwania bez podania przyczyny.

13.

Nad prawidłowością przebiegu licytacji czuwać będzie notariusz obecny przez cały czas trwania aukcji.

Opis i kwestie zdrowotne

14.

Każdy koń wystawiony do sprzedaży ma potwierdzony rodowód i jest zarejestrowany w polskiej księdze
stadnej koni arabskich czystej krwi.

15.

Każda klacz opisana jako „źrebna” posiada certyfikat hodowlany oraz oświadczenie lekarza weterynarii w
formie pisemnej potwierdzające ciążę z datą badania. Certyfikat taki wraz z jego kopią jest dostępny do
wglądu w Biurze Sprzedaży. Jeśli Organizator nie uzyska certyfikatu hodowlanego klaczy przed rozpoczęciem
licytacji, Organizator zastrzega sobie prawo do ogłoszenia, że certyfikat taki nie został przedstawiony, ale
klacz była zaźrebiana.

Obowiązki nabywcy
16.

Nabywca każdego konia zobowiązany jest:
a. podpisać umowę przedłożoną przez Organizatora tuż po wygraniu licytacji i uzyskaniu prawa do
nabycia;
b. wpłacić całkowitą cenę zakupu brutto ewentualnie pomniejszoną o wpłacone wadium na konto:
Stadnina Koni Janów Podlaski Sp. z o.o.
Bank BGŻ BNP Paribas S.A., Oddział Biała Podlaska
IBAN: PL 04 2030 0045 3110 0000 0035 8940
BIC: PPABPLPK
w ciągu pięciu dni licząc od daty sprzedaży (tylko nabywcy krajowi) lub w ciągu siedmiu dni licząc od
dnia uzyskania wyników badań weterynaryjnych umożliwiających wysyłkę konia za granicę (tylko
nabywcy zagraniczni). Przedłużenie terminu płatności może mieć miejsce wyłącznie na podstawie
nieodwołalnej, bezwarunkowej gwarancji bankowej płatnej na żądanie, przedstawionej przez
nabywcę, na całą sumę należności.
c. przedstawić zobowiązanie do pokrycia wszystkich wydatków związanych z utrzymaniem koni po aukcji
z uwzględnieniem kosztów przebywania w stajni, jak również kosztów transportu wywozowego wraz z
kosztami wysyłki próbek krwi lub surowicy do laboratoriów wykonujących testy itp.
d. odebrać każdego konia nabytego podczas aukcji na własny koszt, w dniu i w miejscu określonym i nie
później niż uzgodnionym ze sprzedającym konia.

17.

Jeżeli nabywca nie spełni któregokolwiek z warunków określonych w pkt. 16:
a. traci wadium bez możliwości jego zwrotu ani negocjacji;
b. traci prawo do konia, tak jak w przypadku rezygnacji z zakupu;
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c. każdy koń i jego potomstwo urodzone po aukcji z klaczy opisanej jako „źrebna” może być
sprzedawane po raz kolejny. W każdym przypadku sprzedaż może nastąpić od razu lub później
podczas aukcji publicznej lub w sprzedaży bezpośredniej;
d. Organizator zastrzega sobie prawo do upublicznienia danych takiego nabywcy.
18.

Prawny tytuł własności dotyczący zarówno konia nabywanego, jak i jego potomstwa urodzonego po aukcji z
klaczy opisanych jako „źrebne” nie zostanie przeniesiony na nabywcę do momentu opłacenia łącznej
należnej kwoty wraz z wszystkimi pozostałymi wydatkami brutto, związanymi z obecnie obowiązującymi
Warunkami lub innych opłat należnych Organizatorowi.

19.

Ryzyko związane z nabywanymi końmi i potomstwem urodzonym po aukcji przenoszone jest na nabywcę z
chwilą „uderzenia młotka” (ogłoszenia nabycia przez prowadzącego aukcję) podczas licytacji.

20.

W przypadku odmowy podpisania umowy kupna konia przez składającego najwyższą ofertę w licytacji,
organizatorowi przysługuje prawo do ponownego otwarcia licytacji tego konia przy cenie najwyższej z
wcześniej proponowanych.

21.

Jeśli nabywca odmówi zapłacenia należności dotyczących któregokolwiek konia w terminie podanym w
niniejszych Warunkach, zarówno Organizator, jak i sprzedający konia, mają prawo niezależnie od innych
uprawnień domagać się zapłaty od nabywcy, a także wykorzystać wszelkie możliwości prawne w celu
uzyskania takiej zapłaty. Ponadto Organizator zastrzega sobie prawo do upublicznienia danych takiego
nabywcy.

22.

Odbiór zakupionego konia z miejsca aukcji jest możliwy jedynie w przypadku uiszczenia całkowitej ceny
zakupu za konia w formie potwierdzonego przekazu pieniężnego na rachunek Organizatora.

23.

Zaraz po zakończeniu aukcji wszystkie sprzedane konie zostaną przetransportowane z powrotem do stajni
sprzedających i przebywać tam będą na ryzyko nabywcy w okresie do 30 dni po sprzedaży. Dalsze
przebywanie konia w stajniach sprzedającego jest możliwe za dodatkowym kosztem nabywcy w kwocie 12
EUR za każdy dzień.

24.

Inne rozwiązania dotyczące transportu lub utrzymania koni po czasie określonym w niniejszych warunkach
mogą zostać uzgodnione bezpośrednio pomiędzy nabywcą a sprzedającymi konia na podstawie odrębnych
umów.

Ubezpieczenie

25.

Natychmiastowe pełne ubezpieczenie na wypadek śmierci nabiera mocy z chwilą „uderzenia młotka” i
opiewa na kwotę łącznej ceny zakupu. Ubezpieczenie pozostanie w mocy do czasu podpisania przez
nabywcę umowy ubezpieczenia lub do północy pierwszego dnia roboczego po dacie ”uderzenia młotka”, w
zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Po tym czasie zaleca się wykupienie stałego ubezpieczenia przez
nabywcę, wedle jego preferencji.

Uwagi dla nabywców
26.

Każdemu nabywcy usilnie zaleca się dokładne obejrzenie koni przed zakupem.

27.

Wszystkie konie sprzedawane są na warunkach określonych przez Organizatora. Wszelkie oświadczenia i
korekty dotyczące danych w katalogu ogłoszone podczas aukcji pozostają w mocy i w związku z tym wszyscy
nabywcy są zobowiązani do obecności na początku licytacji danego konia w celu poznania wszystkich
komunikatów dotyczących tego konia.
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Odpowiedzialność za konie
28.

Wszystkie osoby obecne na terenie aukcji znajdują się tam na własną odpowiedzialność. Organizator aukcji
nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody doznane przez którąkolwiek z osób lub jej
mienie podczas całej aukcji.

29.

Sprzedający konia ponosi odpowiedzialność za szkody doznane przez konia w wyniku jakiejkolwiek choroby,
wypadku lub z innych przyczyn, od momentu wejścia na teren aukcji i podczas całego pobytu na tym terenie,
chyba że ryzyko dotyczące konia przejdzie na nabywcę z chwilą „uderzenia młotka” lub w chwili sprzedaży w
przypadku sprzedaży bezpośredniej.

Postanowienia końcowe

30.

Niniejsze Warunki sprzedaży są regulowane wyłącznie przez prawo polskie. Wyłączną jurysdykcję posiadają
polskie sądy powszechne. Sądem miejscowo właściwym jest sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

Załączniki:
1.wzór oficjalny formularz rejestracyjny
2.wzór kontraktu
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