Regulamin sprzedaży sprzętu poprzez aukcję internetową
organizowaną przez EUROPEJSKIE CENTRUM REMARKETINGU Sp. z o.o.
z siedzibą w Komornikach koło Wrocławiu
(„Regulamin”)

Europejskie Centrum Remarketingu Sp. z o.o., z siedzibą w Komornikach przy ul. Lipowej nr 2, Spółka
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego KRS, pod nr: 0000331675, NIP: 8942976550, REGON: 021014968 (dalej „ECR”)
prowadzi sprzedaż ruchomości w drodze aukcji internetowej na podstawie niniejszego Regulaminu.
ECR, pośredniczy w sprzedaży rzeczy należących do podmiotów, z którymi współpracuje oraz innych,
w tym również stanowiących własność ECR. W zależności od tego kto jest właścicielem rzeczy
wystawionej na aukcję uzupełnieniem do niniejszego Regulaminu mogą być Regulaminy sprzedaży
przedmiotów stanowiących własność danego podmiotu. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią
niniejszego Regulaminu oraz Regulaminami podmiotów współpracujących z ECR, jeśli nic innego nie
wynika z treści informacji zawartych na portalu aukcyjnym lub w treści danych Regulaminów,
pierwszeństwo mają postanowienia Regulaminu podmiotów.
Przed przystąpieniem do licytacji, każdy oferent zobowiązany jest do zapoznania się z zasadami aukcji
określonymi w niniejszym Regulaminie oraz dodatkowo z Regulaminem sprzedaży danej rzeczy, w
zależności od tego czyją stanowi własność, zgodnie z informacją zamieszczoną na portalu aukcyjnym.
§1
(Definicje)
ECR – Europejski Centrum Remarketingu Sp. z o.o z siedzibą w Komornikach
Aukcja – aukcja elektroniczna, która przeprowadzana jest na stronie internetowej ECR pod adresem
www.remarketing.com.pl. Aukcja może być prowadzona z opcją licytacja (manualna lub z agentem),
w opcji sprzedaży ofertowej lub jako „KUP TERAZ”.
Oferent – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych występująca
w charakterze przedsiębiorcy, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości
prawnej, zarejestrowana w systemie aukcji internetowych ECR, która w wyniku rejestracji otrzymała
login i hasło i która jest reprezentowana prze daną pełnoletnią osobę fizyczną posiadająca pełną
zdolność do czynności prawnych i która złożyła ofertę zakupy Ruchomości za pośrednictwem Aukcji.
Oferentem może być osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna, jednostka
organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej etc. w zakresie prowadzonej przez siebie
działalności gospodarczej, przy czym uczestniczą oni w aukcji poprzez swojego przedstawiciela –
osobę fizyczną, spełniającą ww. warunki.
Uczestnik – każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca
osobowości prawnej, zgodnie z definicją Oferenta, która po wejściu na stronę aukcji ma możliwość

przeglądania wystawionych ofert. W celu uczestnictwa w aukcji uczestnik musi uzyskać status
oferenta.
UDZIAŁ W AUKCJACH I MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA STATUSU OFERENTA DOTYCZY
WYŁĄCZNIE PRZEDSIĘBIORCÓW

Ruchomość - każda rzecz nie będąca nieruchomością wystawiona do sprzedaży za pośrednictwem
aukcji ECR, w szczególności samochody pochodzące z zakończonych umów leasingu oraz umów
flotowych.
§2
(tryb sprzedaży, rzeczy)
1.
2.

Sprzedaż odbywa się wyłącznie w trybie aukcji, zgodnie z postanowieniami niniejszego
Regulaminu.
Rzeczy sprzedawane na aukcji pochodzą zwykle z zakończonych umów leasingu oraz umów
flotowych i są to zwykle samochody, co nie wyklucza możliwości sprzedaży w tym trybie
innych rzeczy stanowiących lub nie stanowiących własności ECR.
§3
(Proces aukcji)

1.

2.

Przed przystąpieniem do aukcji ustalana jest cena wywoławcza sprzętu przy uwzględnieniu
jego aktualnej wartości rynkowej. Wycena dokonywana jest przez niezależnego
rzeczoznawcę majątkowego.
Wartość rynkowa, o której mowa w ust. 1, określa się na podstawie przeciętnych cen w
obrocie rzeczami tego samego rodzaju, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia. Wycena
rzeczoznawcy oraz dane dotyczące aktualnego stanu oraz stopnia zużycia Ruchomości
będących przedmiotem aukcji mogą być podawane do publicznej wiadomości uczestników
aukcji poprzez umieszczenie ich na stronie internetowej http://www.remarketing.com.pl.
Wszelkie informacje, dane, zdjęcia oraz wycena rzeczoznawcy mają charakter wyłącznie
poglądowy. Uczestnik aukcji / Oferent zobowiązany jest zapoznać się z aktualnym stanem
technicznym licytowanej Ruchomości, a jego przystąpienie do licytacji, w tym uzyskanie
statusu Oferenta oznacza akceptację stanu technicznego, kompletności, stopnia zużycia,
identyfikacji i wszystkich pozostałych parametrów Ruchomości (także w przypadku, gdy
różnią się one od informacji zamieszczonych przez ECR lub danych zawartych w wycenie
dokonanej przez rzeczoznawcę). Oferent poprzez złożenie oferty zakupu oświadcza wobec
ECR, że akceptuje bez zastrzeżeń stan techniczny sprzętu oraz kompletność jego
wyposażenia.

3.
4.

ECR wskaże dla każdej Ruchomości czas i miejsce udostępnienia jej do weryfikacji.
Sprzedający nie udziela gwarancji na sprzedawane ruchomości oraz wyłącza rękojmię za ich
wady fizyczne i prawne.

§4
(Ogłoszenie aukcji)
Obwieszczenie o aukcji umieszczone jest na tematycznych portalach internetowych takich jak:
- www.otomoto.pl,
- www.moto.allegro.pl
oraz przede wszystkim na stronie http://www.remarketing.com.pl. i określa ono w szczególności:
•

termin aukcji,

•

rodzaj, typy i ilość sprzedawanych Ruchomości,

•

wysokość ceny wywoławczej,

•

miejsce i termin w którym można obejrzeć Ruchomości
§5
(Uczestnicy aukcji, rejestracja)

1.

2.

Udział w licytacji przez Uczestnika staje się możliwy po zarejestrowaniu w systemie aukcyjnym
na stronie: www.remarketing.com.pl oraz po późniejszym zalogowaniu i złożeniu oferty w
formie elektronicznej.
ECR informuje, że istnieje możliwość wycofania oferty przez Oferenta przed zakończeniem
aukcji bez podania przyczyny jednak nie później niż na dwie godziny przed zakończeniem danej
aukcji.
§6
[Przebieg aukcji – zasady]

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Oferowane przez Oferentów ceny są informacjami jawnymi.
Ceny Ruchomości podane podczas Aukcji mogą być zarówno kwotami brutto jak i netto, przy
czym dokładne określenie rodzaju ceny znajduje się przy konkretnej pozycji na aukcji.
W przypadku aukcji z opcją licytacji najwyższa zaoferowana cena jest uwidoczniona w
systemie aukcyjnym.
W momencie złożenia oferty w przeciągu dwóch ostatnich minut, aukcja zostaje
automatycznie przedłużona o kolejne dwie minuty, jednak łącznie nie więcej niż o 30 minut,
W przypadku złożenia więcej niż jednej oferty na taką samą wartość o rozstrzygnięciu licytacji
decyduje kolejność złożenia ofert – wygrywa oferta złożona wcześniej,
ECR zastrzega sobie prawo weryfikacji wybranych ofert,
W przypadku braku potwierdzenia weryfikowanej oferty lub braku kontaktu telefonicznego z
klientem (numer nieprawidłowy, numer zajęty lub poza zasięgiem), oferta zostaje odrzucona,
§7
[Przebieg sprzedaży ofertowej – zasady]

1.
2.
3.
4.
5.

Oferowane przez Oferentów ceny są informacjami tajnymi.
Ceny Ruchomości podane podczas Przetargu mogą być zarówno kwotami brutto jak i netto,
przy czym dokładne określenie rodzaju ceny znajduje się przy konkretnej pozycji na aukcji,
Sprzedaż ofertowa kończy się z upływem terminu na jaki została ogłoszona.
Po zakończeniu przetargu wszystkie złożone oferty są weryfikowane, a oferent który złożył
najkorzystniejszą ofertę staje się jego zwycięzcą.
W przypadku braku potwierdzenia weryfikowanej oferty lub braku kontaktu telefonicznego z
klientem (numer nieprawidłowy, numer zajęty lub poza zasięgiem), oferta zostaje odrzucona,
§8
(Rozstrzygnięcie Aukcji)

1.

2.

3.
4.

5.

6.

Licytacja w trybie prowadzonej Aukcji kończy się z upływem terminu na jaki została
ogłoszona, pod warunkiem, iż w przeciągu dwóch minut od złożenia ostatniej oferty nie
nastąpi podbicie, jednak aukcja nie może zostać przedłużona więcej niż o 30 minut.
Licytację wygrywa najwyższa oferta złożona do momentu zamknięcia Aukcji lub opcja Kup
Teraz, gdy jest przewidziana, która automatycznie zakończy Aukcję, a Oferent, który
skorzysta z tej możliwości zostaje jej zwycięzcą,
Aukcja zostaje rozstrzygnięta dopiero w momencie udzielenia przybicia przez sprzedawcę.
Informacja na temat przybicia jest wysyłana do Oferenta, który złożył najwyższą ofertę, drogą
elektroniczną, w ciągu 72 godzin od zakończenia licytacji, przy czym w przypadku nie
uzyskania przybicia Oferent przestaje być związany ofertą.
W przypadku wycofania się Oferenta, który złożył najwyższą ofertę, oferta sprzedaży może
być skierowana do kolejnego Oferenta, którego oferta stała się najwyższą (jednak nie dalej
niż do trzeciego z kolei oferenta) lub trafić na kolejną licytację.
Oferent który nie wywiązał się ze swojej oferty zostaje pozbawiony możliwości składania
ofert w systemie aukcyjnym ECR, a jego konto zostaje zablokowane.
§9
(Zawarcie transakcji)

1.

2.

Oferent, który wygrał Aukcję jest zobowiązany zapłacić całą cenę sprzedaży w dniu zawarcia
umowy sprzedaży na rachunek wskazany przez pracownika ECR. Jakakolwiek kwota uiszczona
na poczet ceny sprzedaży przed tym terminem, stanowić będzie zabezpieczenie wykonania
przez Oferenta obowiązku zapłaty ceny sprzedaży, z zastrzeżeniem, że w przypadku jeśli
Oferent:
a)
nie ureguluje ceny sprzedaży w dniu zawarcia umowy sprzedaży, kwota wpłacona
tytułem zabezpieczenia zostanie potrącona przez Sprzedającego z należnością z
tytułu ceny sprzedaży; potrącenie nastąpi w dniu zawarcia umowy sprzedaży,
b)
zapłaci cenę sprzedaży w dniu zawarcia umowy sprzedaży, Sprzedający dokonana
zwrotu kwoty wpłaconej wcześniej tytułem zabezpieczenia w terminie 7 dni od dnia
zawarcia umowy sprzedaży.
Oferent jest zobowiązany do podpisania umowy sprzedaży oraz innych dokumentów, w tym
wypowiedzenia umowy OC w przypadku pojazdów i dokumentów wymaganych przepisami

3.

4.

prawa, oraz odbioru Ruchomości w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji od ECR,
zgodnie z postanowieniami § 10 ust 1.
Ponadto, w przypadku "AUKCJI Z PROWIZJĄ" zdefiniowanej na portalu aukcyjnym, nabywca,
obok ceny nabycia zobowiązany jest zapłacić prowizję z tytułu udziału w licytacji w wysokości
określonej przy pozycji której to dotyczy. Kwotę tą należy wpłacić w terminie nie dłuższym niż
7 dni kalendarzowych od daty zakończenia aukcji. Zapłaty prowizji należy dokonać na konto
nr 33 1240 6670 1111 0010 2583 5183 należące do ECR. Odbiór wylicytowanej Ruchomości
będzie możliwy z chwilą dokonania zapłaty ceny nabycia wraz z należną prowizją.
Wydanie rzeczy i przejście prawa własności nastąpi po zapłacie całości ceny sprzedaży.

§ 10
(Odbiór przedmiotu)
1.

2.
3.

4.

Po dokonanym zakupie Ruchomości, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu,
odbiór przedmiotu jest możliwy od momentu otrzymania przez Oferenta wiadomości e-mail
informującej o przygotowaniu Ruchomości do wydania.
Informacja o możliwości odbioru wylicytowanej Ruchomości zostaje wysłana na adres e-mail
podany podczas procesu rejestracji.
W przypadku odbioru Ruchomości przez inną osobę niż oferent (osoba fizyczna), właściciel
firmy lub członek zarządu, niezbędne jest posiadanie pełnomocnictwa do tej czynności na
druku ECR (dostępny tutaj).
W momencie odbioru Ruchomości, w zależności od sprzedawcy, odbierający jest
zobowiązany do podpisania dokumentów, których wzory dostępne są w zakładce POMOC
§ 11
(Przetwarzanie danych)

Poprzez przesłanie wypełnionego formularza oferty, osoby biorące udział w licytacji akceptuje
postanowienia niniejszego Regulaminu, a także wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych
osobowych zawartych w formularzu, w zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji wszelkich
czynności związanych z licytacją oraz wyrażają zgodę na przekazanie ich danych zawartych w
systemie podmiotom zaangażowanym w dokonanie transakcji sprzedaży. Oświadczenia dotyczące
danych osobowych znajdują się na stronie internetowej i ich wypełnienie stanowi niezbędny warunek
do uzyskania statusu Oferenta, a następnie ewentualnego nabywcy Ruchomości.
§ 12
(Postanowienia końcowe)
1.
2.

Wszelkie spory wynikłe w toku aukcji będą rozstrzygane, zgodnie z powyższymi
postanowieniami, przez Zarząd ECR w ciągu 7 dni od wniesienia pisemnego zażalenia.
Zasady zgłaszania i rozpatrywania reklamacji określone w Regulaminie w żaden sposób nie
ograniczają prawa Uczestnika do wystąpienie z roszczeniem do właściwego sadu
powszechnego.

