Regulamin sprzedaży składników majątku stanowiących własność
PKO LEASING S.A. lub PKO BANKOWY LEASING SP. Z O.O.

Postanowienia niniejszego Regulaminu określają zasady i warunki sprzedaży
ruchomości i nieruchomości stanowiących własność PKO Leasing S.A. w Łodzi lub
własność PKO Bankowy Leasing Sp. z o.o. w Łodzi.

§1
Słowniczek
1. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:
a. Sprzedawca - PKO LEASING S.A. z siedzibą w Łodzi Al. Marszałka Edwarda
Śmigłego-Rydza 20, 93-281 Łódź lub PKO BANKOWY LEASING Sp. z o.o.. z
siedzibą w Łodzi Al. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza 20, 93-281 Łódź.
b. Kupujący - Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba
prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej,
która może we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania,
która dokonała rejestracji w Serwisie aukcyjnym PKO Leasing S.A. i posiada
aktywne konto.
c. Przedmiot sprzedaży - Składnik majątku PKO Leasing S.A. lub PKO Bankowy
Leasing Sp. z o.o. przeznaczony do sprzedaży.
d. Administrator Serwisu aukcyjnego - PKO Leasing S.A. z siedzibą w Łodzi Al.
Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza 20, 93-281 Łódź.
e. Serwis aukcyjny - Internetowy serwis umożliwiający prowadzenie Aukcji
którego właścicielem, jak i zawartych w nim treści jest PKO Leasing S.A.
f. Konto Kupującego - Indywidualne konto Kupującego, zarejestrowane w
Serwisie aukcyjnym, umożliwiające uczestniczenie w procesie sprzedaży
przedmiotów.
g. Aukcja - Aukcja elektroniczna, która przeprowadzana jest w Serwisie
aukcyjnym. Aukcja może być prowadzona :
 w trybie licytacji elektronicznej
 w trybie ofertowym
 w trybie „KUP TERAZ”
h. Cena wywoławcza - Najniższa cena netto przedmiotu sprzedaży, od której
rozpoczyna się Aukcję.
i. Postąpienie - Wysokość kwoty o jaką oferta przebija ofertę innego
Kupującego, lub jej wielokrotność.
j. Przybicie - Akceptacja najkorzystniejszej z ofert kupna złożonych przez
Kupujących

k. Cena Sprzedaży - Cena przy jakiej zawierana jest umowa sprzedaży, tj. cena
netto najkorzystniejszej z ofert kupna powiększona o obowiązującą stawkę
podatku od towarów i usług,
§2
Postanowienia ogólne
1. Sprzedawca za pośrednictwem internetowego Serwisu aukcyjnego oferuje do
sprzedaży składniki majątku pochodzące z:
a. rozwiązanych umów leasingu ( w tym również majątek przejęty w związku z
realizacją zabezpieczeń spłaty zobowiązania),
b. zakończonych umów długoterminowej dzierżawy,
c. pojazdy własne wycofane z eksploatacji.
2. Sprzedawca oświadcza, że ruchomości i nieruchomości sprzedawane w Serwisie
aukcyjnym są jego własnością.
3. Sprzedawca
publikuje w Serwisie aukcyjnym zdjęcia, wycenę oferowanych
przedmiotów sprzedaży,
z zastrzeżeniem, że mają one charakter wyłącznie
poglądowy. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ustalenia i wnioski
dotyczące przedmiotu sprzedaży dokonane przez Kupującego na podstawie
opublikowanych w serwisie materiałów poglądowych. Przyjmuje się że jedynym
kryterium jest osobista naoczna weryfikacja stanu przedmiotu w miejscu
przechowywania lub położenia.
4. Sprzedawca umożliwia Kupującym dokonanie oględzin Przedmiotu sprzedaży w
miejscu wskazanym przez Sprzedawcę. Zalecane jest aby Kupujący zweryfikował
stan techniczny Przedmiotu sprzedaży oraz kompletność jego wyposażenia.
5. Z chwilą złożenia oferty Kupujący akceptuje bez zastrzeżeń stan techniczny
Przedmiotu sprzedaży oraz jego wyposażenia, oświadcza, że zapoznał się osobiście
ze stanem technicznym Przedmiotu sprzedaży i akceptuje go bez zastrzeżeń.
6. Z uwagi na fakt, że oferowane Przedmioty sprzedaży są ruchomościami lub
nieruchomościami używanymi oraz Kupujący w chwili złożenia oferty kupna
zaakceptował bez zastrzeżeń stan techniczny Przedmiotu sprzedaży oraz stan jego
wyposażenia, Sprzedawca wyłącza rękojmię za wady fizyczne Przedmiotów
sprzedaży i nie uzupełnia ewentualnych braków wyposażenia nabytych Przedmiotów
sprzedaży.
7. Sprzedawca oświadcza, że wystawiane w Serwisie Przedmioty sprzedaży są rzeczami
używanymi i nie posiadają gwarancji producenta ani Sprzedawcy, chyba że w opisie
konkretnego Przedmiotu sprzedaży wyraźnie inaczej zaznaczono.
8. Każdy Przedmiot sprzedaży jest dopuszczony do obrotu zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa polskiego.

§3
Warunki uczestnictwa

1. Kupującym może być osoba, która spełnia kryteria określone w § 1 ust. 1 pkt b)
niniejszego Regulaminu oraz dokonała rejestracji w Serwisie aukcyjnym PKO
Leasing S.A. a jej konto jest aktywne.
2. PKO Leasing S.A. zastrzega sobie prawo do odmowy rejestracji konta w Serwisie
aukcyjnym bez podania przyczyn.
3. PKO Leasing S.A. zastrzega, iż w przypadku działań Kupującego destabilizujących i
utrudniających zawieranie transakcji przez innych Kupujących, konto tegoż
Kupującego zostanie zablokowane.
§4
Rejestracja
1. Rejestracji mogą dokonać osoby fizyczne, posiadające zdolność do czynności
prawnych, osoby prawne, oraz jednostki organizacyjne, które nie posiadają
osobowości prawnej, jednak mogą we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać
zobowiązania.
2. Rejestracja polega na poprawnym wypełnieniu formularza, podania nazwy, pod
którą Kupujący będzie występował w Serwisie aukcyjnym, czyli tzw. Loginu, hasła
oraz adresu email. Jeden Kupujący może posiadać tylko jedno konto w Serwisie
aukcyjnym.
3. Kupujący zobowiązany jest do podania pełnych danych osobowych tj:
a. Nazwy Kupującego,
b. Nr NIP,
c. Nr Regon,
d. Nr Pesel (o ile dotyczy),
e. Imienia (o ile dotyczy),
f. Nazwiska (o ile dotyczy),
g. Adresu miejsca zamieszkania (o ile dotyczy),
h. Adresu siedziby przedsiębiorstwa,
i. Adresu email,
j. Telefonu kontaktowego,
4. Podanie przez Kupującego nieprawdziwych lub nieprawidłowych danych powoduje
bezterminową blokadę Konta Kupującego.
5. Dokonując rejestracji Kupujący potwierdza, że zapoznał się z informacją
Administratora danych osobowych przedstawioną na formularzu rejestracyjnym
oraz przyjmuje do wiadomości, że PKO Leasing S.A. będzie przetwarzała jego dane
osobowe, jeżeli występują, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną, w celu rejestracji i utrzymywania konta w Serwisie aukcyjnym oraz
realizacji działań związanych z udziałem Kupującego w procedurach sprzedaży
udostępnianych za pośrednictwem niniejszego Serwisu.

6. Kupujący przyjmuje do wiadomości i przystępując do którejkolwiek procedury
sprzedaży w ramach niniejszego Serwisu aukcyjnego akceptuje fakt, że w przypadku,
gdy Sprzedawca będzie PKO Bankowy Leasing Sp. z o.o. dla realizacji transakcji
opisanych w niniejszym Regulaminie niezbędne będzie udostępnienie przez PKO
Leasing S.A. Sprzedawcy wszystkich danych osobowych Kupującego, jeżeli
występują, pozyskanych w ramach przedmiotowej Aukcji. Spółka będąca odbiorcą
danych zobowiązuje się do ich przetwarzania z zachowaniem rygorów ustawowych,
o których mowa w ust. 5, w szczególności do szanowania praw Kupującego do
dostępu do treści danych oraz ich poprawiania, a także do żądania zaprzestania
przetwarzania danych i wnoszenia sprzeciwu w przypadkach określonych w art. 32
ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
7. Sprzedawca publikuje za pośrednictwem Serwisu aukcyjnego pod adresem
„http://www.aukcje.pkoleasing.pl” informacje o Przedmiotach sprzedaży.
8. Ponadto wskazuje miejsca przechowania przedmiotów, cenę właściwą dla danego
trybu sprzedaży, termin rozpoczęcia i termin przewidywanego zakończenia danego
trybu sprzedaży
§5
Zakup w trybie Licytacji elektronicznej
1. Obwieszczenie o licytacji elektronicznej umieszczone jest
2.

3.

4.

5.
6.

w pod adresem

„http://www.aukcje.pkoleasing.pl”.
W licytacji elektronicznej może uczestniczyć Kupujący, który zarejestrował się
Serwisie aukcyjnym PKO Leasing S.A. oraz zalogował się do niego poprzez podanie
loginu oraz hasła. Kupujący składa ofertę na poziomie ceny wywoławczej lub
wyższej, poprzez kliknięcie pola „licytuj” przy Przedmiocie sprzedaży, na który
Kupujący chce złożyć ofertę. Kupujący oferuje cenę za jaką gotów jest nabyć
Przedmiot sprzedaży. .
Wyłonienie nabywcy i ustalenie Ceny Sprzedaży Przedmiotu sprzedaży następuje z
chwilą udzielenia przez PKO Leasing S.A. Przybicia. O udzieleniu Przybicia Kupujący
zostanie poinformowany drogą email.
W wiadomości potwierdzającej zawarcie transakcji Kupujący otrzyma dane do
dokonania płatności, na podstawie których dokona zapłaty za wylicytowany
przedmiot oraz wzór pozostałych dokumentów sprzedażowych
Do czasu Przybicia, PKO LEASING S.A. ma prawo wycofać przedmiot ze sprzedaży
bez podania przyczyn.
Pierwsza i każda następna oferta złożona przez Kupującego poprzez Serwis aukcyjny
w trakcie trwania procesu sprzedaży jest prawnie wiążąca i nie może być wycofana.
Kupujący mogą składać oferty w trybie aukcyjnym na Przedmiot sprzedaży tylko do
czasu zakończenia licytacji elektronicznej. Każdorazowe złożenie oferty na 2 minuty
przed końcem licytacji elektronicznej, powoduje wydłużenie licytacji elektronicznej o
2 minuty jednak nie dłużej niż 30 minut łącznie.

7. PKO Leasing S.A. może przerwać lub anulować sprzedaż w trybie licytacji

elektronicznej przed przewidywaną datą jej zakończenia po stwierdzeniu
wprowadzenia niepoprawnych danych przez Sprzedawcę lun Kupującego albo
powzięcia uzasadnionych wątpliwości co do wiarygodności Kupującego.
8. Wszystkie publikowane przez Sprzedającego ceny są cenami netto wyrażonymi w
złotych polskich. Kupujący składający oferty nabycia Przedmiotu sprzedaży
zobowiązani są do składania ofert w kwocie netto.
§6
Zakup w trybie ofertowym
1. W trybie ofertowym może uczestniczyć Kupujący, który zarejestrował się Serwisie
aukcyjnym PKO Leasing S.A. oraz zalogował się do niego poprzez podanie loginu
oraz hasła.
2. Kupujący ma możliwość złożenia oferty zakupu drogą elektroniczną w Serwisie
aukcyjnym poprzez wpisanie kwoty za jaką jest gotów nabyć Przedmiot sprzedaży.
3. Jedynym kryterium wyboru oferty zakupu jest cena. Wybierana jest oferta
Kupującego, który zaproponował najwyższą cenę na dany składnik majątku. W
przypadku otrzymania więcej niż jednej oferty zakupu tego samego składnika
majątku i na tą samą wartość Sprzedawca wybiera ofertę złożoną wcześniej.
4. PKO Leasing S.A. może przerwać lub anulować transakcję w trybie ofertowym przed
przewidywaną datą jej zakończenia po stwierdzeniu wprowadzenia niepoprawnych
danych przez Sprzedawcę lub Kupującego albo powzięcia uzasadnionych
wątpliwości co do wiarygodności Kupującego.
5. Wszystkie publikowane przez Sprzedawcę ceny są cenami netto wyrażonymi w
złotych polskich. Kupujący składający oferty nabycia Przedmiotu sprzedaży
zobowiązani są do składania ofert w cenach netto.
6. O wyborze oferty Kupujący zostanie poinformowany drogą email.
7. W wiadomości potwierdzającej zawarcie transakcji Kupujący otrzyma dane do
dokonania płatności na podstawie których dokona zapłaty za przedmiot, oraz wzór
pozostałych dokumentów sprzedażowych
§7
Zakup w trybie „KUP TERAZ”
1. W trybie ofertowym może uczestniczyć Kupujący, który zarejestrował się Serwisie
aukcyjnym PKO Leasing S.A. oraz zalogował się do niego poprzez podanie loginu
oraz hasła.
2. Złożenie oferty odbywa się poprzez kliknięcie ikony w polu „kup teraz” przy
Przedmiocie sprzedaży, na który Kupujący chce złożyć ofertę. Cena Sprzedaży jest
równa cenie wywoławczej Przedmiotu sprzedaży.
3. Zawarcie umowy sprzedaży Przedmiotu sprzedaży przy wyborze opcji „KUP TERAZ”,
automatycznie kończy transakcję, a Kupujący oczekuje na potwierdzenie Przybicia o

czym PKO Leasing S.A. informuje drogą e-mailowa wraz z informacjami o terminie i
sposobie zapłaty za Przedmiot sprzedaży, a także o sposobie odbioru Przedmiotu
sprzedaży.
4. W wiadomości potwierdzającej zawarcie transakcji Kupujący otrzyma dane do
dokonania płatności na podstawie których dokona zapłaty za wylicytowany
przedmiot oraz wzór pozostałych dokumentów sprzedażowych.
5. PKO Leasing S.A. może przerwać lub anulować transakcję w trybie „KUP TERAZ”
przed przewidywaną datą jej zakończenia po stwierdzeniu wprowadzenia
niepoprawnych danych przez Sprzedawcę lub Kupującego albo powzięcia
uzasadnionych wątpliwości co do wiarygodności Kupującego.
6. Wszystkie publikowane przez Sprzedawcę ceny są cenami netto wyrażonymi w
złotych polskich. Kupujący składający oferty nabycia Przedmiotu sprzedaży
zobowiązani są do składania ofert w cenach netto.
§8
Zapłata Ceny Sprzedaży i odbiór Przedmiotu sprzedaży
1. Kupujący zobowiązany jest do zapłacenia Ceny Sprzedaży w terminie do 7 dni od
chwili udzielenia Przybicia (o czym Kupujący zostanie poinformowany w wiadomości
email) na rachunek bankowy Sprzedawcy podany w e-mailu informującym o
udzieleniu Przybicia albo potwierdzeniu wyboru oferty w związku z przeprowadzona
transakcją.
2. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty wylicytowanej lub oferowanej (w zależności
od trybu sprzedaży) kwoty netto powiększonej o aktualnie obowiązujący podatek od
towarów i usług. (Cena Sprzedaży).
3. Sprzedawca prześle Kupującemu fakturę proforma oraz umowę sprzedaży, (a w
przypadku gdy Przedmiotem sprzedaży jest pojazd, także oświadczenie o
wypowiedzeniu umowy OC dotyczącej tego pojazdu), które po podpisaniu Kupujący
jest obowiązany zwrócić na adres Sprzedawcy.
4. Własność Przedmiotu sprzedaży przechodzi na Kupującego z chwilą uznania
rachunku bankowego Sprzedawcy.
5. Sprzedawca wystawi i prześle Kupującemu fakturę VAT (na Cenę Sprzedaży) wraz z
podpisaną umową sprzedaży oraz innymi niezbędnymi dokumentami (o ile dotyczy)
nie wcześniej niż po zaksięgowaniu wpłaty w całości Ceny Sprzedaży na rachunek
bankowy Sprzedawcy. Ewentualne koszty dodatkowe związane z umową nabycia
Przedmiotu sprzedaży ponosi wyłącznie Kupujący.
6. Kupujący jest zobowiązany odebrać Przedmiot sprzedaży od Sprzedawcy nie później
niż w ciągu 14 dni od zaksięgowania wpłaty Ceny Sprzedaży na rachunku
bankowym Sprzedawcy wskazanym w e-mailu informującym o udzieleniu Przybicia
albo potwierdzeniu wyboru oferty. W przypadku, gdy Przedmiotem sprzedaży jest
pojazd, dodatkowym warunkiem jego wydania jest otrzymanie przez Sprzedawcę
podpisanego przez Kupującego oświadczenia o wypowiedzeniu umowy

ubezpieczenia OC tego pojazdu. Przedmiotowe oświadczenie Sprzedawca złoży w
imieniu Kupującego u odpowiedniego Ubezpieczyciela.
7. Brak odbioru przez Kupującego Przedmiotu sprzedaży w terminie określonym w emailu informującym o udzieleniu Przybicia albo potwierdzeniu wyboru oferty,
powoduje naliczenie opłaty za jego przechowanie w wysokości 50,00zł/netto
dziennie. W takim przypadku Przedmiot sprzedaży zostanie wydany Kupującemu
przez Sprzedawcę po uiszczeniu dodatkowo opłaty za przechowanie Przedmiotu
sprzedaży na rachunek bankowy Sprzedawcy.
8. W przypadku kiedy Kupujący, któremu Sprzedawca udzielił Przybicia albo
potwierdził wybór oferty, nie dokona zapłaty Ceny Sprzedaży w terminie określonym
w przekazanej Kupującemu przez Sprzedawcę informacji o udzieleniu Przybicia albo
potwierdzeniu wyboru jego oferty, Sprzedawca ma prawo w ciągu 6 miesięcy od
dnia Przybicia albo potwierdzania wyboru oferty, odstąpić od umowy sprzedaży. Po
złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży, Sprzedawca może
swobodnie dysponować na powrót Przedmiotem sprzedaży. Kupującemu, o którym
mowa w zdaniu poprzedzającym nie przysługują żadne roszczenia do Przedmiotu
sprzedaży i Sprzedawcy w związku z przeprowadzoną procedurą sprzedaży.
9. W przypadku opisanym w ust. 8 powyżej Sprzedawca może dochodzić od
Kupującego odszkodowania
z tytułu poniesionych szkód, w tym
udokumentowanych kosztów przechowania Przedmiotu sprzedaży przez okres
niezbędny do jego ponownej sprzedaży
10. Na wniosek Kupującego, któremu PKO Leasing S.A. udzielił Przybicia albo potwierdził
wybór oferty , możliwe jest zawarcie umowy leasingu Przedmiotu sprzedaży, w której
Cena Sprzedaży stanowić będzie równocześnie wartość początkową przedmiotu
umowy leasingu, jednakże pod warunkiem spełnienia przez takiego Kupującego
warunków i procedur obowiązujących u Sprzedawcy przy zawieraniu umów leasingu
oraz pod warunkiem zawarcia umowy leasingu w ciągu 14 dni od dnia zakończenia
procedury sprzedaży danego Przedmiotu sprzedaży.
11. Negatywna decyzja Sprzedawcy w sprawie zawarcia umowy leasingu nie zwalnia
Kupującego od zapłaty Ceny Sprzedaży Przedmiotu sprzedaży
§9
Postanowienia końcowe
1. Dokładne informacje o wszystkich przerwach technicznych, awariach i błędach są
umieszczane na stronie głównej Serwisu aukcyjnego, a w przypadku awarii
uniemożliwiającej wyświetlenie strony głównej Serwisu aukcyjnego, na stronie
głównej „http://www. pkoleasing.pl.”
2. PKO Leasing S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu i
uruchomienia nowej wersji Serwisu aukcyjnego. Zmiana staje się skuteczna w
terminie wskazanym przez PKO Leasing S.A., który nie może być krótszy niż 14 dni
od momentu udostępnienia w Serwisie aukcyjnym zmienionego Regulaminu, z

3.

4.

5.

6.
7.

8.

zastrzeżeniem, że procedury sprzedaży rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są
prowadzone na zasadach dotychczasowych. Kupujący w momencie logowania się w
Serwisie aukcyjnym zostanie powiadomiony o takiej zmianie i możliwości jej
akceptacji. Za akceptację zmian uważa się także złożenie oferty przez Kupującego w
jakiejkolwiek procedurze sprzedaży rozpoczynającej się po wejściu zmian Regulaminu
w życie. Odmowa akceptacji zmian powinna być wysłana e-mailem na adres:
poleasingowe@pkoleasing.pl i upoważnia PKO Leasing S.A. do dezaktywacji konta
Kupującego w Serwisie aukcyjnym.
W przypadku gdy Cena Sprzedaży Przedmiotu sprzedaży przekracza równowartość
15.000 Euro brutto, Kupujący ma obowiązek udokumentować dane wskazane
podczas rejestracji w Serwisie aukcyjnym PKO Leasing S.A. poprzez przedłożenie
kopii w terminie wskazanym przez PKO Leasing S.A. aktualnych dokumentów
potwierdzających:
a. W przypadku osób fizycznych i ich przedstawicieli – aktualne dane
Kupującego tj.: imienia, nazwiska, obywatelstwa oraz adresu Kupującego, a
ponadto numeru PESEL lub daty urodzenia w przypadku Kupującego
nieposiadającego numeru PESEL lub numeru dokumentu stwierdzającego
tożsamość cudzoziemca, lub kodu kraju w przypadku przedstawienia
paszportu;
b. W
przypadku
osób
prawnych
lub
jednostek
organizacyjnych
nieposiadających osobowości prawnej - aktualne dane Kupującego tj.: NIP,
REGON oraz wyciąg z rejestru sądowego lub innego dokumentu,
wskazującego nazwę (firmę), formę organizacyjną osoby prawnej, siedzibę i
jej adres, a także imienia, nazwiska, obywatelstwa osoby uprawnionej do
reprezentacji Kupującego, a ponadto jej numeru PESEL lub daty urodzenia w
przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL.
Kupujący ma obowiązek aktualizować dane, które stanowiły podstawę rejestracji
Kupującego w Serwisie aukcyjnym niezwłocznie po każdej zmianie tych danych.
PKO Leasing S.A. zastrzega sobie prawo do weryfikacji, w każdym momencie,
wiarygodności danych, które stanowiły podstawę rejestracji Kupującego w Serwisie
aukcyjnym PKO Leasing S.A.
Wszelkie informacje, zbierane zgodnie z ust. 3 powyżej będą wykorzystywane przez
Sprzedawcę dla celów związanych z realizacją obowiązków wynikających z ustawy z
dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu
terroryzmu
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, stosuje się obowiązujące
przepisy prawa.
Wszelkie spory związane z wykonywanie, niewykonywaniem lub nienależytym
wykonaniem umów sprzedaży zawieranymi zgodnie z postanowieniami niniejszego
Regulaminu, rozstrzygał będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z funkcjonowaniem Serwisu
aukcyjnego prosimy kierować na adres: poleasingowy@pkoleasing.pl

