
REGULAMIN AUKCJI 
I 
1. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki i obiekty rzemiosła artystycznego powierzone przez 
klienta. 
2. Obiekt wystawiony na aukcje posiada cenę wywoławczą  podaną w katalogu. 
3. Opisy obiektów zawarte w katalogu mogą być zmienione przed rozpocznęciem licytacji. 
4. Do wylicytowanej ceny doliczana jest oplata organizacyjna w wysokości 15%. 
II 
1. Do udziału w licytacji upoważnione są osoby, które wpłaciły zwrotne vadium w wysokości 100 
zł (zadatku). 
2. Osoby zainteresowane licytacją, które nie mogą przybyć na aukcje, maja mozliwość wpłaty 
vadium i złożenia oferty kupna (z oferowanym limitem ceny) w dniach poprzedzających aukcje. 
W ich imieniu w licytacji wezmą  udział pracownicy Domu Aukcyjnego (wysokość oferowanej 
najwyższej ceny jest informacją poufną). 
3. W przypadku gdy oferowany limit cenowy w momencie zgłoszenia 
jest już przekroczony przez dwóch innych oferentów, Dom Aukcyjny ma prawo odmówić 
przyjęcia takiego zlecenia. 
4. W dniu aukcji zlecenia z podanym limitem ceny przyjmowane są do godz. 13.00. Po godz. 
13.00 oraz w trakcie aukcji można licytować za pośrednictwem  www.artinfo.pl (0-693 108 148) 
III 
1. Aukcja prowadzona jest przez upoważnioną osobę - aukcjonera. 
2. Postąpienie w licytacji (podwyższenie stawki) ustala aukcjoner. 
3. Nabywcą staje się osoba oferująca najwyzszą cenę. Zakończenie licytacji następuje w 
momencie uderzenia młotkiem przez aukcjonera. W przypadku, gdy zakończenie licytacji 
następuje w sytuacji sporu, aukcjoner ma prawo rozstrzygnąć spór lub ponownie przeprowadzić 
licytacje. 
4. Gdy zakończenie licytacji następuje na poziomie lub powyżej ceny wywoławczej oznacza to, 
że umowa kupna-sprzedaży jest zawarta. 
5. Cena zamieszczona w  katalogu pod opisem obiektu jest cena wywoławczą i jest zarazem 
ceną minimalna. Obiekty licytowane są tylko w górę, tzn. licytacja może zakończyć się na 
kwocie wyższej niż cena wywoławcza lub równej tej kwocie. W szczególnych przypadkach 
Aukcjoner może zmienić cenę  wywoławczą i  rozpocząć  licytacje od innej kwoty niż 
wymieniona w katalogu. 
IV 
1. Nabywca zobowiązany jest wykupić  obiekt w ciągu 5 dni po zakończeniu aukcji. W przypadku 
nie wykupienia obiektu w tym terminie, następuje przepadek vadium. 
2. Prawo własności zakupionego obiektu przechodzi na kupującego w momencie dokonania 
całej wpłaty. 
V 
1. Dom Aukcyjny daje gwarancje autorstwa i innych cech obiektu opisanych w katalogu. Gdyby 
jednak opis okazał się niezgodny ze stanem rzeczywistym, nabywca może w ciągu 14 dni od 
daty aukcji zwrócić obiekt do Domu Aukcyjnego, który w takim wypadku zwróci całą  wpłaconą 
kwotę. 
2. Na prośbę   nabywcy Dom Aukcyjny może wystawić certyfikat autentyczności dla obiektów o 
cenie wywoławczej 1000 zł. 
3. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych 
obiektów. Dom Aukcyjny przypomina, ze zgodnie z obowiązującymi przepisami wywóz obiektów 
starszych niż 55 lat oraz o wartościach przekraczających limity określone w ustawie o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami poza granice kraju wymaga zgody odpowiednich władz. 
 Przypominamy również, ze zgodnie z obowiązującymi przepisami Dom Aukcyjny jest 
zobowiązany do zbierania danych osobowych klientów dokonujących transakcji w kwocie 
powyżej 15 000 Euro. 
 


