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Régi járművek és alkatrészeik, illetve egyéb dokumentumok,
(hűtődíszek, táblák, szerszámok, ruhák, fényképek,
reklámkiadványok, könyvek, prospektusok, játékok,
összefoglalóan: automobilia) árverése. Az aukció nyilvános,
arra bárki jelentkezhet és

részt vehet.

- Amennyiben az árverési katalógusba elírás, téves adatközlés
kerül az eladótól származó információk alapján, az
árvereztetőt felelősség nem terheli

Az árverési kiállítás
- Az árverés előtt 2 nappal minden tárgy – a járművek
kivételével - megtekinthető a 1211. Központi u. 20. alatt
naponta 9-16.30 óra között, illetve az árverés helyszínén 810.30 között.
Árverési feltételek
- Az árverést - az árvereztetők megbízásából mint
kereskedelmi képviselő - az Oldtimer Press Kft. szervezi,
rendezi.

- Az árverés helyszínén licitálni csak a kapott sorszámozott
táblákkal lehet, melyeket az árverés kezdete előtt név és cím
ellenében térítésmentesen adunk ki. Az árverési táblák
tulajdonosainak kilétét az árverés szervezője bizalmasan
kezeli.
- A tárgyak szavatosság nélkül minden hibájukkal és
hiányosságukkal együtt abban az állapotban kerülnek eladásra,
melyben az árverés idején vannak, a katalógusban szereplő
leírások kizárólag azonosításul szolgálnak.
- Az árverést szervező nem vállal felelősséget az aukcióra
küldött tárgyak eladását illetően.
- A licitálásra kerülő tételek a katalógus sorrendjében
kerülnek kikiáltásra úgy, hogy az árverésvezető bemondja az
árverési tétel sorszámát, valamint induló(kikiáltási)árát, amire
a venni szándékozók tárcsájuk felemelésével jelzik vásárlási
szándékukat.
Az árverési licit az alábbiak szerint emelkedik:
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- A fenti licitlépcsőktől az árverésvezető szabadon eltérhet.
- Tilos mindenféle megegyezés vagy szövetkezés, amely arra
irányul, hogy harmadik személyeket magas vételár kínálatára
rávegyen és így megkárosítson.
- A leütési ár után az árverező cég 10 % árverési jutalékot
számít fel a vevőnek, kivéve a járművek, amelyek után 5 %
jutalékot számít fel. (Az árverési jutalék áfa-köteles.)
- Amennyiben a teljes vételárat egy összegben az árverésen
kifizetik, a tárgy a helyszínen átvehető.
- Ha a vevő a vételárat a helyszínen nem kívánja kiegyenlíteni,
a leütési ár 20 %-át foglalóként az árverés befejezése után

készpénzben kifizeti. A fennmaradó összeget 5 munkanapon
belül ki kell kifizetni. Határidőig való kiegyenlítés esetén a
foglaló beleszámít a vételárba.
- Amennyiben a vevő a megadott határidőig a teljes vételárat
nem fizeti ki, a kereskedelmi képviselő az árverési vevő
ajánlatát érvénytelennek tekinti. Ez esetben a vevő által adott
foglaló nem jár vissza, az az Oldtimer Press Kft.-t illeti.
- Külföldi vevő esetében a hatályos törvények és rendeletek
betartása kötelező. Amennyiben az árverési vevő a muzeális
értéknek minősülő tárgyat külföldre kívánja szállítani, a
Magyar Nemzeti Bank és a Közlekedési Múzeum engedélyét
köteles beszerezni. A külföldre szállításhoz szükséges
engedélyek ügyintézése és az iratok beszerzésének költségei a
vevőt terhelik.
- Amennyiben a vevő személyesen nem kíván részt venni az
árverésen, az általa adott vételi megbízás alapján helyette a
kereskedelmi megbízott hivatalból árverezhet. A vételi
megbízásban meghatározott összeg 50 százaléka előlegképpen
lefizetendő, melyről a megbízó átvételi elismervényt kap. Ha
ugyanarra a tárgyra harmadik személy magasabb összegre ad
megbízást vagy az árverés résztvevői magasabb ajánlatot
tesznek, a megbízó az árverés után az előleget - az átvételi
elismervény ellenében - minden levonás nélkül visszakapja.
Amennyiben a vételi megbízás sikeres, az előlegből az árverési
vételár 20 százaléka foglalónak tekintendő.
- Ugyanolyan összegű ajánlat esetén a helyszíni licitáló élvez
előnyt a vételi megbízással szemben.
- Az árverésen licitálni lehet telefonon is, előzetes
regisztráció után.
A licitálás rendje
Az aukción a licitálás háromféle módon történhet.
a, Normál licit - a katalógusban szereplő ár a tétel induló ára,
a tétet az árverésvezető a szabályzatban rögzített lépésekben

emeli, a legnagyobb ajánlat elhangzása után következik a
leütés.
b, Ejtett licit – a licit során az árverésvezető csökkentett
értékben közli a licitlépcsőket. Az elsőként elhangzó ajánlat
után a licitáló táblával rendelkezők ismét emelhetik a téteket.
c, Minimumáras licit -A licit során el kell érni a beadóval
előre egyeztetett minimumárat ahhoz, hogy a tétel
megszerezhető legyen. Amennyiben a licit nem éri el a
minimumárat, a vételi ajánlat érvénytelen.
Írásbeli vételi megbízás
Megbízás alapján is teljesítünk vételi megbízásokat, mely
szolgáltatás ingyenes.
A tételt a többi licit függvényében a lehető legalacsonyabb
áron biztosítjuk. Ugyanolyan összegű vételi megbízás esetén a
korábban beérkező részesül előnyben. A vételi megbízás
írásban készül, melyben a vevő meghatározza azt a felső
összeget, melyet a tárgyért kifizetni szándékozik.
Több vételi megbízás esetén az árverésvezető a licitálást a
katalógusban megjelölt árral szemben onnan indítja, ahol már
csak egy vételi megbízás van.
Vételi megbízás alapján vásárolt tárgyak átvételének
határideje 5 munkanap.
Szervező: Oldtimer Press Kft.
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