Szczegółowe warunki sprzedaży przedmiotów poprzez aukcję internetową
organizowaną przez EUROPEJSKIE CENTRUM REMARKETINGU Sp. z o.o.
z siedzibą w Komornikach.
[tryb sprzedaży] § 1
1. Europejskie Centrum Remarketingu Sp. z o.o. zwane dalej „ECR” pośredniczy w
sprzedaży przedmiotów należących m.in. do Kredyt Lease SA zwanym dalej „KL”
przejętych w trakcie postępowania windykacyjnego lub pochodzących z gospodarki
własnej KL.
[cena wywoławcza] § 2
1. Przed przystąpieniem do aukcji KL podaje cenę wywoławcza przedmiotu przy
uwzględnieniu wyceny dokonywanej przy udziale rzeczoznawcy, wskazanego przez ECR.
Orientacyjne, wstępne dane dotyczące aktualnego stanu oraz stopnia zużycia przedmiotu
będącego przedmiotem licytacji są przesyłane mailem na prośbę uczestników aukcji, co
nie zwalnia ich z obowiązku dokonania osobistej weryfikacji przedmiotu aukcji zgodnie z
§3 ust. 2. Uczestnik aukcji zobowiązany jest zapoznać się z aktualnym stanem
technicznym licytowanej rzeczy, a jego przystąpienie do licytacji oznacza akceptację
stanu technicznego przedmiotu licytacji.
[aukcja internetowa] § 3
1. Publikowane przez ECR dane dotyczące aktualnego stanu oraz stopnia zużycia
przedmiotu, zdjęcia, opisy i wyceny mają charakter wyłącznie poglądowy i nie stanowią
elementu oznaczenia lub technicznego opisu przedmiotu. Jedynym źródłem informacji o
stanie przedmiotu, jego oznaczeniu i opisie jest osobista, naoczna weryfikacja w miejscu
jego wystawienia dokonana przez uczestnika jeszcze przed złożeniem oferty zakupu.
ECR nie bierze odpowiedzialności za wnioski wyciągnięte przez uczestników na
podstawie opublikowanych materiałów poglądowych, odmienne od stanu faktycznego
sprzętu, w związku z czym nie mogą być one podstawą żadnych roszczeń uczestnika
aukcji z tego tytułu wobec ECR jak również KL, w tym w szczególności nie daje mu prawa
odstąpienia od umowy czy żądania obniżenia ceny.
2. Uczestnik ma obowiązek zweryfikować stan techniczny sprzętu w miejscu jego oglądania
jeszcze przed złożeniem oferty zakupu. Uczestnik poprzez złożenie oferty zakupu
oświadcza wobec ECR, że akceptuje bez zastrzeżeń stan techniczny sprzętu oraz
kompletność jego wyposażenia.
3. Ogłoszenie aukcji:
Obwieszczenie o aukcji umieszczone jest na portalu internetowym: www.allegro.pl i
zawiera ono w szczególności:
a. termin aukcji z określeniem bariery czasowej od-do,
b. informację, że poprzez uczestniczenie w aukcji Uczestnik akceptuje Regulamin
Aukcji.
c. rodzaj, typy i ilość sprzedawanego sprzętu,
d. wysokość ceny wywoławczej,
e. miejsce i termin w którym można obejrzeć sprzęt,
f. informację, że warunki aukcji mogą zostać zmienione, aukcja może zostać w każdej
chwili zamknięta bez wyboru oferty, oferta może zostać odrzucona.
4. Uczestnicy aukcji:
a. w aukcji może wziąć udział każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną
zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie
posiadająca osobowości prawnej,
b. udział w licytacji staje się możliwy po zarejestrowaniu się w systemie aukcyjnym
www.allegro.pl oraz po późniejszym zalogowaniu i złożeniu oferty w formie
elektronicznej,
c. istnieje możliwość wycofania oferty przez licytującego przed zakończeniem aukcji bez
podania przyczyny.
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d. w aukcji nie mogą uczestniczyć: pracownicy KL, windykatorzy i rzeczoznawczy
współpracujący z KL.
Przebieg aukcji:
a. oferowane przez oferentów ceny są informacjami jawnymi,
b. ceny sprzętu podane podczas aukcji są cenami BRUTTO,
c. najwyższa zaoferowana cena jest uwidoczniona w systemie aukcyjnym,
d. w przypadku złożenia więcej niż jednej oferty na taką samą wartość o rozstrzygnięciu
licytacji decyduje kolejność złożenia ofert – wygrywa oferta złożona wcześniej,
e. ECR zastrzega sobie prawo weryfikacji wybranych ofert,
f. w przypadku braku potwierdzenia weryfikowanej oferty lub braku kontaktu
telefonicznego z klientem (numer nieprawidłowy, numer zajęty lub poza zasięgiem),
oferta zostaje odrzucona,
Rozstrzygnięcie aukcji
a. licytacja kończy się z upływem terminu na jaki została ogłoszona aukcja,
b. licytację wygrywa najwyższa oferta złożona do momentu zamknięcia aukcji lub opcja
Kup Teraz, która automatycznie zakończy aukcję, a osoba, która skorzysta z tej
możliwości zostaje jej zwycięzcą,
c. sprzedający i oferent powinni nawiązać kontakt nie później niż w terminie dwóch dni
od przybicia albo potwierdzenia przez oferenta skorzystania z opcji Kup Teraz w celu
ustalenia szczegółów wydania przedmiotu aukcji,
Zawarcie transakcji
a. nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 5 dni
kalendarzowych od daty zakończenia aukcji. Wpłaty należy dokonać na konto KL
wskazane przez pracownika ECR. Przeniesienie własności przedmiotu następuje z
chwilą wpływu środków z tytułu ceny nabycia, na wskazany rachunek oraz podpisania
przez nabywcę Deklaracji Beneficjenta Rzeczywistego, Formularza sprzedaży
przedmiotu leasingu oraz umowy kupna - sprzedaży.
b. W przypadku odbioru przedmiotu przez pełnomocnika wydanie przedmiotu nastąpi
tylko i wyłącznie za okazaniem przez pełnomocnika oryginału pełnomocnictwa
podpisanego
przez
nabywcę
na
druku
zamieszczonym
na
stronie
http://www.aukcjeecr.pl/upowaznienie.pdf.
c. jeżeli nabywca nie uiści ceny nabycia we wskazanym terminie sprzęt kierowany jest
do ponownej sprzedaży.
Przetwarzanie danych
Poprzez przesłanie wypełnionego formularza oferty, biorący udział w licytacji akceptuje
postanowienia niniejszego regulaminu, a także wyraża zgodę na przetwarzanie jego
danych osobowych zawartych w formularzu, w zakresie niezbędnym dla prawidłowej
realizacji wszelkich czynności związanych z licytacją oraz wyraża zgodę na przekazanie
jego danych zawartych w systemie podmiotom zaangażowanym w dokonanie transakcji
sprzedaży.

[Postanowienia końcowe] § 4
1. ECR i KL mają prawo odwołania aukcji w całości lub części bez podania przyczyny.
2. ECR i KL nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte sprzedanego sprzętu oraz nie
uzupełnia jego ewentualnych braków.
3. Wszelkie spory wynikłe w toku aukcji będą rozstrzygane, zgodnie z powyższymi
postanowieniami, przez Zarząd Europejskiego Centrum Remarketingu w ciągu 7 dni od
wniesienia pisemnego zażalenia.
4. ECR i KL zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień niniejszego regulaminu.
5. Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi na podstawie niniejszego regulaminu
rozstrzyga sąd właściwy dla siedziby ECR Sp. z o.o.

