REGULAMIN AUKCJI
I. DEFINICJE:
Dom Aukcyjny PHU SQUAD QUAD ul. Duracza 8/42 01-892 Warszawa, posiadający numer NIP 1180009858 oraz
numer REGON 010094520,
Regulamin – niniejszy regulamin aukcji Domu Aukcyjnego,
Aukcjoner – osoba upoważniona do prowadzenia aukcji,
Obiekt – broń lub inny obiekt kolekcjonerski będący przedmiotem sprzedaży, w systemie internetowym
określany jako „pozycja’’.
Cena minimalna – cena, za którą ̨ właściciel Obiektu zgodził się ̨ go sprzedać,́ znana jedynie Domowi
Aukcyjnemu/Aukcjonerowi,
Cena wywoławcza – cena, od której Aukcjoner rozpoczyna licytację Obiektu; cena wywoławcza może być niższa
niż Cena minimalna,
Sprzedający – osoba oddająca Obiekt do sprzedaży,
Uczestnik aukcji – osoba biorąca aktywny udział w aukcji,
Umowa – umowa zakupu Obiektu, zawarta między Domem Aukcyjnym a Nabywcą w momencie
zaakceptowania przez Aukcjonera uderzeniem młotkiem najwyższej ofert Nabywcy ,w rozumieniu art. Art.
70[2]. § 1.
Nabywca – osoba, która zawarła Umowę z Domem Aukcyjnym,
Dzień roboczy – dzień od poniedziałku do piątku, w godz. 10.00-18.00 czasu obowiązującego na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,
Usługodawca – podmiot, który na podstawie umowy zawartej z Domem Aukcyjnym umożliwia udział w licytacji
internetowej.
Opłata manipulacyjna – opłata wnoszona przez Uczestnika Aukcji za udział w aukcji.
Postąpienie – kwota minimalnego podniesienia ceny zgłoszonej przez Uczestnika do przebicia dotychczasowej
oferty
Opłata aukcyjna – prowizja domu aukcyjnego
Siedziba Domu Aukcyjnego - Al. Krakowska 22a, 05-090 Janki

II. POSTANOWIENIA OGÓ LNE
1. Organizatorem aukcji jest Dom Aukcyjny.
Dom Aukcyjny każdorazowo określa termin i miejsce odbycia aukcji. Dom Aukcyjny zastrzega sobie prawo do
odwołania aukcji, bez podania przyczyny.
2. Przedmiotem aukcji są Obiekty oddane do sprzedaży komisowej przez Sprzedających albo stanowiące
własnośc ́ Domu Aukcyjnego.
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3. Zgodnie z oświadczeniem Sprzedającego, oddany do sprzedaży komisowej Obiekt stanowi jego własnośc ́ lub
Sprzedający ma prawo do rozporządzania nim, a ponadto, nie jest on objęty jakimkolwiek postępowaniem
sądowym lub administracyjnym oraz nie jest obciążony prawami ani roszczeniami osób trzecich.
4. Wystawiony na aukcji Obiekt posiada Cenę wywoławczą podaną w katalogu.
5. Ustalona przez Sprzedającego Cena minimalna znana jest tylko Domowi Aukcyjnemu/Aukcjonerowi i stanowi
tajemnicę przedsiębiorstwa.
6. Dom Aukcyjny zastrzega sobie prawo do wycofania Obiektu ze sprzedaży bez wskazania przyczyny oraz bez
ponoszenia z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności.
7. Dom Aukcyjny po sprzedaży Obiektu ma prawo do dysponowania wizerunkiem sprzedanego Obiektu, w tym
danymi technicznymi Obiektu oraz wysokością osiągniętej ceny sprzedaży Obiektu, na zasadzie licencji
niewyłącznej, nieograniczonej w czasie i miejscu w celach marketingowych, promocyjnych i naukowych, a tym
samym zachowuje prawo do publikacji wizerunku obiektu w publikacjach cyfrowych, drukowanych oraz w
Internecie.
III. PREZENTACJA OBIEKTÓ W
1. Obiekty prezentowane są w katalogach przygotowywanych przez Dom Aukcyjny, jeśli takie zostały wydane
do danej aukcji lub w katalogu elektronicznym. Treśc ́ katalogu może być modyfikowana przed rozpoczęciem
licytacji przez Dom Aukcyjny lub Aukcjonera.
2. Dom Aukcyjny przeprowadza wycenę oraz zapewnia rzetelny opis katalogowy powierzonego do sprzedaży
Obiektu.
3. Opisy katalogowe Obiektów wystawianych na aukcji wykonywane są w najlepszej wierze z wykorzystaniem
doświadczenia i fachowej wiedzy pracowników Domu Aukcyjnego lub współpracujących z Domem Aukcyjnym
ekspertów.
4. Wszystkie Obiekty sprzedawane na aukcji można oglądać w terminie 7 dni przed aukcją, we wskazanym
przez Dom Aukcyjny miejscu ich ekspozycji.
5. Dom Aukcyjny sprzedaje Obiekt w stanie, w jakim został on dostarczony przez Sprzedającego. W okresie, o
którym mowa w pkt. 4, Dom Aukcyjny zapewnia możliwośc ́ obejrzenia Obiektu oraz skonsultowania stanu
zachowania Obiektu z ekspertem. Dom Aukcyjny nie uwzględnia reklamacji, których podstawą jest stan
zachowania Obiektu.
6. W przypadku broni palnej Dom Aukcyjny ocenia broń w sposób następujący:
Kryteria oceny stanu technicznego broni dokonywanego przez zespół ekspertów:
- Broń współczesna:
Stan 0 - Broń nowa objęta gwarancją producenta
Stan 1 - Brak lub lekkie ślady użytkowania
Stan 2 - Normalne ślady użytkowania
Stan 3 - Duże ślady użycia
Stan 4 - Broń zużyta
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- Broń historyczna:
Stan I: idealny
Wszystkie części oryginalne, oryginalna oksyda, stan wewnętrzny i zewnętrzny niezmieniony.
Stan II: bardzo dobry
Wszystkie części oryginalne, co najmniej 80% oryginalnej oksydy, widoczne oznaczenia i numery,
możliwe delikatne otarcia elementów drewnianych
Stan III: dobry
Oryginalne części, większość oryginalnej oksydy, brak wżerów, widoczne oznaczenia i numery,
możliwe zarysowania i ubytki w elementach drewnianych
Stan IV: dostateczny
Mogą występować części nieoryginalne, możliwe niewielkie ślady rdzy, możliwe częściowe lub
całkowite odnowienie, widoczne numery i większość oznaczeń, drewno odnowione lub z poważnymi
ubytkami, możliwe wgniecenia lub drobne uszkodzenia, możliwe ubytki lub uszkodzenia elementów
drewnianych
Stan V: słaby
Istotne części wymienione lub nieoryginalne, możliwy brak drobnych części, części metalowe mocno
skorodowane lub uszkodzone, brak oksydy, niewidoczne oryginalne oznaczenia broni poza jej
numerem, poważne uszkodzenia lub ubytki elementów drewnianych.

IV. REJESTRACJA I OPŁATA MANIPULACYJNA
1. Warunkiem uczestniczenia w aukcji osobiście, jak i złożenia zlecenia licytacji z limitem lub licytacji
telefonicznej, a także w przypadku uruchomienia przez Dom Aukcyjny licytacji internetowej na własnej
platformie jest zarejestrowanie klienta przez Dom Aukcyjny.
2. Zarejestrowana może zostać osoba pełnoletnia. Rejestracja polega na wypełnieniu formularza
rejestracyjnego za pośrednictwem portalu internetowego Domu Aukcyjnego lub w osobiście siedzibie Domu
Aukcyjnego.
3. Klient zarejestrowany przez Dom Aukcyjny otrzymuje numer klienta oraz hasło identyfikujące.
4. Do momentu powiadomienia Domu Aukcyjnego o fakcie ujawnienia przez klienta hasła identyfikującego
osobom nieupoważnionym, Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za skutki tego ujawnienia.
5. Przy dokonywaniu rejestracji, jak i w sytuacjach, o których mowa w pkt. VI, VII i VIII, Dom Aukcyjny zastrzega
sobie prawo do weryfikacji danych osobowych, numeru karty kredytowej, żad̨ ania podania wiarygodnych
referencji lub ża ̨dania wpłacenia wadium, zwracanego w przypadku niedokonania zakupu.
6. Domyślny limit dla klientów zarejestrowanych za pośrednictwem portalu internetowego Domu Aukcyjnego
wynosi 1.000 zł. dla pojedynczego Obiektu. W celu zniesienia limitu wymagana jest weryfikacja wskazana w
punkcie IV.5
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7. Jeżeli klient uniemożliwia Domowi Aukcyjnemu przeprowadzenie weryfikacji, Dom Aukcyjny ma prawo
odmówić dokonania rejestracji , odmówić zniesienia limitu transakcyjnego lub uniemożliwić udział w aukcji. W
przypadku wniesienia opłaty manipulacyjnej za udział w aukcji zostanie ona zwrócona w terminie 7 dni z
zastrzeżeniem VI.3.
8. Dane osobowe klientów są zbierane i przetwarzane w zakresie opisanym w pkt. 9. Ponadto, w przypadku
wyrażenia przez klientów stosownej zgody dane osobowe mogą być zbierane i przetwarzane – na zasadzie dobrowolności – w innych celach określonych przez klienta w oświadczeniu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie
danych osobowych.
9. Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U.
2016, poz. 922), przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne, gdy jest to konieczne do realizacji
umowy, gdy osoba, której dane dotyczą jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed
zawarciem umowy na żad̨ anie osoby, której dane dotyczą.
10. Klient ma prawo do wglądu do swoich danych w siedzibie Domu Aukcyjnego oraz prawo do ich
poprawiania, a także do żad̨ ania zaprzestania ich przetwarzania ze względu na szczególną sytuację.
11. Dom Aukcyjny może ustanowić opłatę manipulacyjną za udział w aukcji.
12. W przypadku ustalenia opłaty manipulacyjnej, nie jest możliwy udział w licytacji przed jej uiszczeniem.
13. Opłata manipulacyjna może mieć różne stawki dla uczestnictwa osobistego oraz licytacji internetowej.
14. Wysokość Opłaty manipulacyjnej jest wskazana każdorazowo w panelu rejestracyjnym Domu Aukcyjnego
lub w katalogu jeśli został wydany.
15. Dom Aukcyjny zastrzega sobie termin 3 dni roboczych na weryfikację płatności za udział w aukcji oraz
zatwierdzenia rejestracji.
16. Dom Aukcyjny ma prawo wyznaczyć termin zamknięcia rejestracji dla poszczególnych aukcji.
17. Poprzez podpisanie formularza rejestracyjnego, klient akceptuje Regulamin.

V. PRZEBIEG AUKCJI
1. Licytacja prowadzona jest zgodnie z przepisami prawa polskiego, przez Aukcjonera, który działa w imieniu i
na rachunek Domu Aukcyjnego.
2. Aukcjoner ma prawo dowolnie łączyć, rozdzielać Obiekty, zmieniać kolejnośc ́ licytacji, wyłączyć Obiekty z
licytacji lub wprowadzić nowe bez podawania przyczyny. Aukcjoner każdorazowo ogłasza podjęcie decyzji, o
których mowa powyżej.
3. Obiekty licytowane są od Ceny wywoławczej w górę. Dom Aukcyjny zastrzega sobie możliwośc ́ zmiany Ceny
wywoławczej przed licytacją.
4. Postąpienie w licytacji wynosi:
Kwota od:

Kwota do:

Postąpienie:

0,00 zł

1.999,99 zł

50,00 zł

4
Dom Aukcyjny PHU SQUAD QUAD ul. Duracza 8/42 01-892 Warszawa,
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2.000,00 zł

4.999,99 zł

100,00 zł

5.000,00 zł

9.999,99 zł

500,00 zł

10.000,00 zł

49.999,99 zł

1.000,00 zł

50.000,00 zł

99.999,99 zł

2.000,00 zł

powyżej 100.000,00 zł

5.000,00 zł

5. Zakończenie licytacji danego Obiektu następuje w momencie uderzenia młotkiem przez Aukcjonera.
Uderzenie młotkiem jest równoznaczne z zawarciem Umowy pomiędzy Domem Aukcyjnym a Nabywcą. Po
zakończeniu aukcji Nabywca uprawniony jest do odbioru potwierdzenia zawartych transakcji, a po dokonaniu
zapłaty do odbioru Obiektu z zastrzeżeniem punktu XII.2 i XII.9 .
6. Aukcja prowadzona jest w języku polskim.
7. W przypadku zaistnienia sporu w trakcie licytacji, Aukcjoner rozstrzyga spór lub przeprowadza ponowną
licytację Obiektu.
8. Dom Aukcyjny zastrzega sobie prawo do rejestrowania przebiegu aukcji przy pomocy urządzeń technicznych
rejestrujących obraz i dźwięk oraz archiwizowania nagrań, w celach związanych z wewnętrznym funkcjonowaniem Domu Aukcyjnego oraz z rozstrzyganiem sporów.
9. Dom Aukcyjny zastrzega sobie prawo do prowadzenia dokumentacji fotograficznej oraz transmisji przebiegu
aukcji w mediach w tym transmisji audiowizualnej.
10. Uczestnik aukcji wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku w mediach opisanych w punkcie V.9.
VI. UCZESTNICTWO OSOBISTE W AUKCJI
1. Osobiście w aukcji mogą uczestniczyć osoby, które zostały zarejestrowane przez Dom Aukcyjny, oraz uiściły
opłatę manipulacyjną za udział w aukcji.
2. Przed rozpoczęciem aukcji Dom Aukcyjny wydaje Uczestnikowi aukcji tabliczkę z numerem aukcyjnym.
3. Dom Aukcyjny ma prawo uniemożliwić uczestnictwo w aukcji lub wykluczyć z konkretnej aukcji Uczestnika
aukcji, który naruszył postanowienia Regulaminu lub nie zastosował się do decyzji Aukcjonera.
4. W przypadkach określonych w VI.3 Dom aukcyjny nie zwraca opłaty manipulacyjnej za udział w aukcji.
VII. LICYTACJA INTERNETOWA
1. Dom Aukcyjny może umożliwić udział w licytacji przez Internet w czasie rzeczywistym (aukcja publiczna)
poprzez wybrany przez Dom Aukcyjny portal licytacji internetowych lub na własnej platformie.
2. Warunkiem uczestnictwa w licytacji przez Internet jest zarejestrowanie się na stronie wskazanej przez Dom
Aukcyjny na co najmniej 7 Dni przed rozpoczęciem aukcji oraz pozytywna weryfikacja przez Dom Aukcyjny.
Dom Aukcyjny może odstąpić od zachowania wyżej wskazanego terminu w szczególnych przypadkach.
3. Domyślny limit dla klientów zarejestrowanych za pośrednictwem portalu internetowego Domu Aukcyjnego
wynosi 1.000 zł. dla pojedynczego Obiektu. W celu zniesienia limitu wymagana jest weryfikacja wskazana w
punkcie VII.4
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4. W trakcie przeprowadzania weryfikacji, o której mowa w pkt. VII.3, Dom Aukcyjny może poprosić o
przedstawienie dokumentu potwierdzającego tożsamośc ́ osoby rejestrowanej (dowód osobisty, paszport). Dom
Aukcyjny zastrzega sobie także prawo do weryfikacji numeru karty kredytowej, żad̨ ania podania wiarygodnych
referencji lub ża ̨dania wpłacenia wadium, zwracanego w przypadku niedokonania zakupu.
5. Jeżeli klient uniemożliwia Domowi Aukcyjnemu przeprowadzenie weryfikacji, Dom Aukcyjny ma prawo
odmówić klientowi wzięcia udziału w licytacji internetowej. W przypadku wniesienia opłaty manipulacyjnej za
udział w aukcji zostanie ona zwrócona w terminie 7 dni.
6. W trakcie aukcji obecny na sali pracownik Domu Aukcyjnego lub pracownik Usługodawcy przekazuje
Uczestnikom aukcji licytującym przez Internet aktualne oferty zgłaszane z sali, informuje Aukcjonera o zgłoszonych ofertach przez Internet, otwiera i zamyka (zgodnie z działaniem Aukcjonera) kolejne licytacje.
6. W trakcie licytacji Aukcjoner uwzględnia, równorzędnie z ofertami z sali, oferty Uczestników aukcji
licytujących przez Internet przekazywane przez pracownika Domu Aukcyjnego lub pracownika Usługodawcy.
7. Po zakończeniu licytacji Uczestnik aukcji, który wylicytował Obiekt, otrzyma mailowe potwierdzenie
zawartych transakcji.
8. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za problemy z łączem internetowym, w szczególności za brak
́ ieniem sygnału po stronie
możliwości licytacji spowodowany trudnościami lub awarią techniczną oraz opózn
Uczestnika aukcji lub operatora łącza internetowego.
9. Usługodawca może przewidywać szczegółowe warunki uczestnictwa w licytacji przez Internet i mogą one być
inne niż dla Uczestników aukcji parkietowej.
10. W przypadku przeprowadzenia przez Dom Aukcyjny Aukcji Cichej obowiązują wszystkie postanowienia
punktu VII z zastrzeżeniem, iż uczestnik aukcji ma prawo zgłoszenia tylko jednej oferty. Jej modyfikacja jest
możliwa wyłącznie w okresie trwania Aukcji Cichej.
11. Oferty innych uczestników Aukcji Cichej nie są ujawniane i stanowią tajemnicę Domu Aukcyjnego.
12. O wyborze najwyższej oferty jest informowana wyłącznie Uczestnik Aukcji Cichej, który ją złożył.
13. Uczestnika Aukcji cichej, który złożył najwyższą ofertę obowiązują wszystkie postanowienia niniejszego
regulaminu.
VIII. SPRZEDAŻ POZAAUKCJNA I TRANSAKCJE WARUNKOWE
1. W przypadku gdy kwota wylicytowana jest niższa niż Cena minimalna, Umowa zawierana jest warunkowo z
Uczestnikiem aukcji, który zaoferował najwyższą kwotę za Obiekt. Aukcjoner informuje o tym Uczestnika aukcji.
2. Transakcja, o której mowa w pkt. 1 dochodzi do skutku pod warunkiem wyrażenia przez Sprzedającego zgody
na sprzedaż Obiektu po cenie niższej niż Cena minimalna oraz potwierdzeniem chęci zawarcia umowy przez
Kupującego.
3. Jeżeli transakcja warunkowa nie dojdzie do skutku, Obiekt może zostać przeznaczony do sprzedaży
pozaaukcyjnej.
IX. OPŁATA AUKCYJNA UCZESTNIKA AUKCJI I PODATEK VAT
1. Do wylicytowanej ceny doliczana jest Opłata aukcyjna w wysokości 10 % ceny sprzedaży powiększona o
podatek od towarów i usług VAT . Cena wylicytowana jest ceną brutto (zawiera podatek od towarów i usług
VAT jeżeli sprzedaż jest nim objęta).
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2. Opłaty, o których mowa w pkt. 1, doliczana jest również w przypadku sprzedaży pozaaukcyjnej.
X. ZAKUP OBIEKTU
1. Nabywca zobowiązany jest uiścić należności za wylicytowane Obiekty w ciągu 5 dni od dnia zawarcia Umowy.
Dom Aukcyjny jest uprawniony do naliczenia odsetek ustawowych za okres opózń ienia w zapłacie.
2. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów, Dom Aukcyjny przyjmuje następujące formy płatności:
a. gotówka (płatnośc ́ dokonywana jest w PLN) ,
b. karty płatnicze,
c. przelew bankowy na rachunek, którego numer podany jest na fakturze proforma oraz na stronie
internetowej

XI. ODSTA ̨PIENIE OD UMOWY
́ ienia Nabywcy w zapłacie oraz niedokonania odbioru Obiektu w terminie określonym w pkt.
1. W razie opózn
XII.2 Regulaminu, Dom Aukcyjny wyznaczy dodatkowy 7-dniowy termin do uiszczenia należności za wylicytowany Obiekt oraz do odbioru Obiektu. W przypadku bezskutecznego upływu dodatkowego terminu, Dom
Aukcyjny ma prawo złożyć w terminie 30 dni od daty zawarcia Umowy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy.
2. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1 powinno być złożone w formie pisemnej oraz doręczone Nabywcy
pod wskazany przez niego przy rejestracji adres korespondencyjny. Doręczenie uważa się za dokonane z
upływem ostatniego dnia okresu, na który pismo pozostawiono w placówce operatora pocztowego, a jeśli
zostało podjęte wcześniej, w dacie podjęcia.
3. W przypadku odstąpienia przez Dom Aukcyjny od Umowy zgodnie z postanowieniami pkt. XIII.1 oraz pkt.
XIV.2 Regulaminu, Nabywca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Domu Aukcyjnego kary umownej w
wysokości równej wylicytowanej cenie Obiektu płatnej na rachunek i w terminie wskazanych w oświadczeniu o
odstąpieniu od Umowy.
XII. PRZEJŚCIE WŁASNOŚCI I ODBIÓ R OBIEKTU
1. Własnośc ́ wylicytowanego Obiektu przechodzi na Nabywcę z chwilą zapłaty całej ceny wraz z opłatą aukcyjną
z zastrzeżeniem XII.2.
2. W przypadku broni do jej zakupu wymagane jest przedstawienie ważnego dowodu osobistego oraz
zaświadczenia upoważniającego do zakupu danego typu broni zgodnie z ustawą z dnia 21 maja 1999 r. o broni i
amunicji (Dz.U. 1999 Nr 53 poz. 549) najpóźniej w dniu jej odbioru.
3. Odbiór Obiektu przez Nabywcę jest możliwy po dokonaniu zapłaty całej ceny wraz z opłatą aukcyjną (za to
uznaje się chwilę przyjęcia gotówki w siedzibie Domu Aukcyjnego, albo zaksięgowania należnej kwoty na
rachunku Domu Aukcyjnego w przypadku płatności kartą lub przelewem bankowym) i powinien nastąpić w
ciągu 60 dni od dokonania płatności przy zachowaniu wymogu określonego w XII.2.
4. Odbiór zakupionego Obiektu odbywa się wyłącznie w miejscu wykonywania działalności koncesjonowanego
podmiotu uprawnionego do obrotu bronią i amunicją (Koncesja MSWiA B-101/2004 z dn.21.09.2004) tj.
P.H.U. SQUAD QUAD Marcin Wojdyła, ul. Krakowska 22a, 05-090 Janki.
5. Dom Aukcyjny jest zwolniony z odpowiedzialności z chwilą odbioru Obiektu w siedzibie Domu Aukcyjnego.
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6. Dom Aukcyjny obciąży Nabywcę Obiektów, które nie zostały odebrane w terminie 60 dni od daty zakupu,
kosztami przechowywania zakupionych Obiektów w wysokości 5 zł dziennie za jeden Obiekt. W uzasadnionych
przypadkach, Dom Aukcyjny może odstąpić od pobrania opłaty za przechowywanie nieodebranego w terminie
Obiektu lub ją obniżyć.
́ ienia Nabywcy w odbiorze Obiektu przekraczającego okres 12 miesięcy od dnia aukcji,
7. W przypadku opózn
Obiekt przejdzie na własnośc ́ Domu Aukcyjnego w zamian za zwolnienie Nabywcy z obowiązku zapłaty opłat za
przechowanie.
8. Nabywca Obiektu udziela Domowi Aukcyjnemu nieograniczonej licencji na wykorzystywanie wizerunku
zakupionego Obiektu w celach marketingowych.
9. Nieprzedstawienie zaświadczenia uprawniającego do zakupu danego typu broni na podstawie ustawy z dnia
21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz.U. 1999 Nr 53 poz. 549) skutkuje niemożliwością odbioru Obiektu i
powoduje skutki wskazane w XI.1-3
XIII. REKLAMACJE
1. Reklamacje rozpatrywane będą zgodnie z przepisami prawa polskiego.
2. Reklamację z tytułu niezgodności towaru z umową można zgłosić w ciągu jednego roku od daty wydania
Obiektu.
3. Wobec osób niebędących konsumentami Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady
fizyczne oraz wady prawne zakupionych Obiektów.
4. Dom aukcyjny przykłada najwyższą wagę do sporządzenia rzetelnych opisów Obiektów przeznaczonych do
licytacji. W przypadku broni palnej sprawdzane są wszelkie możliwe elementy w tym stan przewodu lufy, praca
manipulatorów i działanie mechanizmów, jednak broń palna nie jest testowana pod względem jej
funkcjonalności. Obiekty prezentowane na aukcji są traktowane jako przedmioty kolekcjonerskie, w stanie
przekazanym przez sprzedającego. Dom aukcyjny nie gwarantuje bezpieczeństwa jej użycia. Dom Aukcyjny nie
odpowiada za jakiekolwiek wypadki, uszkodzenia ciała i mienia spowodowane użyciem i przechowywaniem
wylicytowanych Obiektów. Użytkowanie odbywa na wyłączne ryzyko Uczestnika aukcji.
XIV. INFORMACJA O OBOWIA ̨ZUJA ̨CYCH PRZEPISACH
1. Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu
terroryzmu (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 299), Dom Aukcyjny jest zobowiązany do zbierania danych osobowych
klientów dokonujących transakcji w kwocie powyżej 15 000 euro.
2. Zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1829),
przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem
rachunku bankowego przedsiębiorcy w każdym przypadku, gdy stroną transakcji, z której wynika płatnośc,́ jest
inny przedsiębiorca oraz jednorazowa wartośc ́ transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności,
przekracza równowartośc ́ 15 000 PLN.
3.Zgodnie z ustawą z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz.U. 1999 Nr 53 poz. 549) nabywając broń, na
której posiadanie wymagane jest pozwolenie, lub amunicję do tej broni w sposób, o którym mowa w ust. 1,
przed wydaniem broni lub amunicji nabywca dostarcza zbywcy mającemu miejsce stałego pobytu lub siedzibę
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
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. 1) zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 2 – w przypadku gdy nabywca posiada miejsce stałego
pobytu lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
. 2) uprzednią zgodę przewozową – w przypadku gdy nabywca posiada miejsce stałego pobytu lub siedzibę
na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej, a
transakcja dotyczy broni palnej lub amunicji;
. 3) upoważnienie władz swojego państwa do nabycia danego rodzaju oraz liczby egzemplarzy broni lub sztuk
amunicji, zalegalizowane przez właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej lub opatrzone
poświadczeniem podpisu umieszczonego na dokumencie uprawnień osoby umieszczającej podpis oraz
prawdziwości pieczęci lub stempla, którym opatrzony jest dokument (apostille), jeżeli upoważnienie
wydane jest przez władze państwa będącego stroną Konwencji znoszącej wymóg legalizacji
zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r. (Dz. U. z
2005 r. Nr 112, poz. 938 i 939) – w przypadku gdy nabywca posiada miejsce stałego pobytu lub
siedzibę na terytorium innego państwa niż określone w pkt 1 i 2;
. 4) upoważnienie władz swojego państwa do nabycia danego rodzaju oraz liczby egzemplarzy broni, innej niż
broń palna, zalegalizowane przez właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej lub opatrzone
poświadczeniem podpisu umieszczonego na dokumencie uprawnień osoby umieszczającej podpis oraz
prawdziwości pieczęci lub stempla, którym opatrzony jest dokument (apostille), jeżeli upoważnienie
wydane jest przez władze państwa będącego stroną Konwencji znoszącej wymóg legalizacji
zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r. – w
przypadku gdy nabywca posiada miejsce stałego pobytu lub siedzibę na terytorium innego niż
Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej.
XV. PRZEPISY KOŃ COWE
1. Dom Aukcyjny zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w treści niniejszego Regulaminu lub
wprowadzenia nowego Regulaminu.
2. Zawiadomienie o zmianie Regulaminu lub nowy Regulamin, Dom Aukcyjny przesyła klientom listownie lub za
́ iej niż na 7 dni przed wejściem w życie zmienionego lub nowego
pomocą poczty elektronicznej nie pózn
Regulaminu.
3. W zakresie pojęc,́ o których mowa w pkt. I odniesienia do jednego rodzaju gramatycznego obejmują
odniesienia do wszystkich rodzajów gramatycznych, a odniesienia do liczby pojedynczej obejmują odniesienia
do liczby mnogiej i odwrotnie.
4. Dom aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nieprawidłowe działanie, błędy lub
niezrozumienie wynikające z komunikacji głosowej lub transmisji danych.
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