Szczegółowe zasady przeprowadzania aukcji internetowej na sprzedaż
pojazdów mechanicznych przez Santander Consumer Bank SA
1.

Termin rozpoczęcia i zakończenia aukcji.
Od dnia 08.05.2019 do dnia 14.05.2019 r.

2.

Informacje o pojazdach.
1) Udzielane są przez pracowników DAWRO - Dawro.pl
2) Publikowane przez SCB SA wyceny pojazdów nie stanowią elementu oznaczenia
lub technicznego opisu pojazdu, mają one charakter wyłącznie poglądowy.
- Do obowiązków uczestnika aukcji należy weryfikacja stanu technicznego pojazdu
w miejscu jego przechowania przed złożeniem oferty zakupu.
- Jedynym źródłem informacji o stanie pojazdu jest jego osobista weryfikacja
dokonana przez uczestnika, publikowane przez SCB SA wyceny nie mogą stanowić
zatem podstaw do dochodzenia praw z tytułu rękojmi.
- Złożenie oferty przez uczestnika stanowi oświadczenie, iż uczestnik akceptuje bez
zastrzeżeń stan techniczny pojazdu oraz stan jego wyposażenia, także w przypadku,
gdy różnią się one od danych zawartych w opublikowanej przez Sprzedającego
wycenie.

3.

Miejsce i termin, w którym można oglądać pojazdy.
Samochody można oglądać na poniższych parkingach:
Dom Aukcyjny – parking we Wrocławiu, Wodzisławska 8,
w dniach:
08-05-2019 - 10-05-2019 godz. 10:00 – 16:00
11-05-2019 godz. 10:00 – 15:00
13-03-2019 godz. 10:00 – 16:00
Dom Aukcyjny – parking w Warszawie, Mrówcza 79
w dniach:
08-05-2019 - 10-05-2019 godz. 10:00 – 16:00
11-05-2019 godz. 10:00 – 15:00
13-03-2019 godz. 10:00 – 16:00
Car-Port Sp. z o.o. - parking w Baranowie (k. Poznania), Budowlanych 7
w dniach:
08-05-2019 - 10-05-2019 godz. 08:00 – 16:00
13-05-2019 godz. 08:00 – 16:00

4. W Aukcji internetowej mogą brać udział osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do
czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające
osobowości prawnej, którym na mocy obowiązujących przepisów prawa została
przyznana osobowość prawna.
W Aukcji internetowej Pojazdów pochodzących z windykacji nie mogą uczestniczyć:
1) osoby wchodzące w skład Komisji aukcyjnej
2) Firma, Windykatorzy, rzeczoznawcy współpracujący z Bankiem,
3) Członkowie Zarządu Banku, Członkowie Rady Nadzorczej Banku, Pracownicy PW
a w przypadku Pojazdów pochodzących z gospodarki własnej Banku:
4) osoby wchodzące w skład Komisji aukcyjnej
5) Firma i rzeczoznawcy współpracujący z Bankiem,

6)

Członkowie Zarządu Banku, Członkowie Rady Nadzorczej Banku, Dyrektor
Departamentu Administracji, Pracownicy Banku, w których zakresie obowiązków
służbowych pozostaje obsługa floty samochodowej Banku, Pracownicy Biura
Zakupów Banku.

5.

Jakie warunki trzeba spełnić aby uczestniczyć w aukcji:
1) Do dnia 14.05.2019 r. zarejestrować się na stronie www.dawro.pl
2) Decyzją Dyrektora DZPPW zgodnie z Regulaminem aukcji pkt V ppkt 5
zniesiono obowiązek wpłaty wadium, tym samym prawidłowa rejestracja
na stronie www.dawro.pl jest warunkiem wystarczającym do przystąpienia
do aukcji.
3) Minimalna wysokość postąpienia dla każdego pojazdu wynosi 100,00 zł.
4) Maksymalna wysokość postąpienia dla każdego pojazdu wynosi 2000,00
zł.
5) Licytując pakiet pojazdów, należy licytować każde pojedyncze auto
z pakietu.
6) Wygrywa osoba, która złożyła pierwsza najwyższą ofertę za cały pakiet, podbijając
cenę pojedynczych pojazdów. Licytacja tylko jednego auta z pakietu, bez
jednoczesnego licytowania pozostałych aut z pakietu, uznawana jest za
nieważną.
7) Dokumenty sprzedaży zostaną wydane na osobę - uczestnika aukcji
internetowej, która wylicytowała pojazd/pakiet pojazdów.

6.

Wydanie pojazdu.
Pojazd zostanie wydany nabywcy nie wcześniej niż po zapłaceniu ceny sprzedaży
i podpisaniu umowy kupna sprzedaży. Nabywcy kliku pojazdów pojazdy zostaną
wydane łącznie po zapłaceniu za wszystkie wylicytowane pojazdy. Odbioru
dokumentów po sprzedaży na parkingu należy dokonać od dnia 16.05.2019 r.
po uprzednim potwierdzeniu wpływu środków do Banku oraz uzgodnieniu terminu
odbioru za pośrednictwem pracowników DAWRO.

7.

Naliczane opłat parkingowych.
1) Nieodebranie pojazdu w terminie 7 dni roboczych od daty zawarcia
umowy kupna sprzedaży, powoduje naliczenie opłat parkingowych w wysokości
10,00 zł brutto za każdą rozpoczętą dobę każdego przechowywanego pojazdu.

8.

Zasada podbijania za pośrednictwem automatu.
Uczestnik może użyć do składania ofert opcji „automat” (opcja stosowana w Aukcji
internetowej), z zastrzeżeniem, iż minimalna wartość postąpienia wynosi 100 PLN.
Uczestnik deklaruje maksymalną kwotę (limit), za którą gotowy jest nabyć pojazd/
pakiet pojazdów.
Automat będzie samodzielnie podbijał składane w Aukcji internetowej oferty aż
do osiągnięcia zadeklarowanego limitu mając na uwadze, iż każde postąpienie musi
być wyższe minimum o 100 PLN.
Jeżeli kilku Uczestników Aukcji internetowej zaproponowało tę samą cenę, Aukcję
internetową wygrywa ten Uczestnik, który złożył Ofertę jako pierwszy.

9.

Jeżeli Uczestnik, który wygrał Przetarg/Aukcję internetową nie stawi się w celu
zawarcia umowy sprzedaży we wskazanym przez Bank miejscu i terminie, Bank
może:
1) odstąpić od zawarcia umowy sprzedaży,
2) podjąć decyzję o nie dopuszczeniu tego Uczestnika do kolejnych aukcji.

10.

Odbiór dokumentów sprzedaży
w momencie odbioru pojazdu.
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