
Załącznik nr 1  

 

 

Treść oświadczeń: 

 

 

Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na: 

 

przesyłanie przez Firmę za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji 

handlowych dotyczących organizowanych aukcji pojazdów powindykacyjnych oraz 

pochodzących z gospodarki własnej Santander Consumer Banku S.A. 

 

 

 

Oświadczam, że przed przystąpieniem do Aukcji zapoznałem/-am się z treścią 

„Regulaminu organizowania Aukcji internetowych na sprzedaż pojazdów” wraz z 

załącznikami, akceptuję go i zobowiązuję się go przestrzegać, oraz że spełniam warunki 

uczestnictwa określone w w/w Regulaminie;  

 

 

Oświadczam, iż zapoznałem/-am się ze stanem technicznym pojazdu/pojazdów i 

przyjmuję do wiadomości, iż publikowane wyceny pojazdów nie stanowią elementu 

oznaczenia lub technicznego opisu pojazdu, mają one charakter wyłącznie poglądowy. 

Zweryfikowałem/-am stan techniczny pojazdu w miejscu jego przechowania przed 

złożeniem oferty zakupu. Potwierdzam, że jedynym źródłem informacji o stanie pojazdu 

jest jego osobista weryfikacja dokonana przez uczestnika;  

 

 

Oświadczam, iż w przypadku udziału w aukcji internetowej pojazdów przejętych w 

procesie windykacji Santander Consumer Banku S.A. (zwanym dalej „Bankiem”): nie 

jestem, pracownikiem Firmy, Windykatorem, rzeczoznawcą współpracującym z Bankiem, 

pracownikiem firmy współpracującej z Bankiem w zakresie świadczenia czynności 

związanych z windykacją pojazdów, tj.  przewozów pojazdów, przechowywania pojazdów, 

Członkiem Zarządu Banku, Członkiem Rady Nadzorczej Banku, pracownikiem obszaru 

windykacji w Banku; 

 

Oświadczam, iż w przypadku udziału w aukcji internetowej pojazdów pochodzących z 

gospodarki własnej Santander Consumer Banku S.A. (zwany dalej „Bankiem”): nie 

jestem, pracownikiem Firmy, rzeczoznawcą współpracujący z Bankiem, Członkiem 

Zarządu Banku, Członkiem Rady Nadzorczej Banku, Dyrektorem Departamentu 

Zarządzania Kosztami, Zakupami i Administracją, pracownikiem Banku, w którego 

zakresie obowiązków pozostaje obsługa floty samochodowej Banku; 

 
Potwierdzam, iż jestem świadomy, że złożenie przeze mnie Oferty (poprzez Przybicie w 

trybie licytacji lub za pomocą „Twojej Oferty”) pociąga za sobą obowiązek zapłaty; 

 

Potwierdzam, iż jestem świadomy, że nieodebranie zakupionych przez mnie 

Pojazdu/Pakietu Pojazdów w terminie do 7 dni roboczych od daty zawarcia umowy 

sprzedaży spowoduje naliczenie opłat parkingowych według stawek stosowanych przez 

parking, na którym przechowywane są Pojazdy, za każdą rozpoczętą dobę, i wyrażam 

zgodę na obciążenie mnie ww. kosztami.  Ich uiszczenie będzie warunkować odbiór 

Pojazdów/Pakietu Pojazdów. 


