WARUNKI SZCZEGÓŁOWE AUKCJI
SGB LEASING SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU
1. Publikowane na portalu internetowym www.car-port.pl zdjęcia, opisy i wyceny mają
charakter wyłącznie poglądowy i nie stanowią elementu oznaczenia lub technicznej
ekspertyzy Pojazdu. Jedynym źródłem informacji o stanie ruchomości, jego oznaczeniu i
opisie jest osobista, naoczna weryfikacja przez Kupującego w miejscu jego udostępnienia.
Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za wnioski wyciągnięte przez Kupujących na
podstawie opublikowanych materiałów poglądowych, odmienne od stanu faktycznego
Pojazdu, w związku z czym, nie mogą byd one podstawą żadnych roszczeo Kupującego z tego
tytułu wobec Dostawcy, w tym w szczególności nie dają mu prawa odstąpienia od umowy czy
żądania obniżenia ceny.
2. Pojazdy oferowane do sprzedaży są rzeczami używanymi uprzednio przez osoby trzecie,
wobec czego w celu zapobieżenia ewentualnym przyszłym zastrzeżeniom dotyczącym stanu
technicznego sprzedanych Pojazdów, Kupujący zobowiązany jest do dokładnej weryfikacji
stanu technicznego i stopnia kompletności wyposażenia Pojazdu, którego zakupem jest
zainteresowany przed złożeniem oferty zakupu. Kupujący poprzez złożenie oferty zakupu
Pojazdu oświadcza się wobec Carport i Dostawcy, że akceptuje bezwarunkowo stan
techniczny Pojazdu i stopieo kompletności jego wyposażenia.
3. Pojazdy oferowane do sprzedaży są rzeczami używanymi uprzednio przez osoby trzecie,
wobec czego Dostawca wyłącza odpowiedzialnośd za wady Pojazdu z tytułu rękojmi oraz
ewentualnych braków wyposażenia Pojazdu. Dostawca nie udziela gwarancji na Pojazd.
4. Dostawca w żadnym zakresie nie pokrywa ani nie partycypuje w kosztach poniesionych przez
Kupującego w związku z uczestnictwem w Aukcji, a w szczególności w kosztach związanych z
dojazdem przez Kupującego do miejsca oględzin Pojazdu, odbiorem, załadunkiem,
rozładunkiem, ubezpieczeniem, naprawą, uruchomieniem, zakupem koniecznych paliw,
olejów i części zamiennych Pojazdu.
5. Cena Wywoławcza oraz Oferowana Cena Zakupu są cenami netto lub brutto (zgodnie ze
wskazaniem aukcji) oraz nie zawierają kosztów, o których mowa w pkt. 4 powyżej, które to
koszty w całości obciążają Kupującego, bez prawa ich zwrotnego dochodzenia od Dostawcy.
6. W przypadku braku terminowej zapłaty przez Nabywcę Oferowanej Ceny Zakupu w terminie
określonym w przekazanej mu informacji, uznaje się że umowa nie została zawarta i
Dostawca może swobodnie dysponowad Przedmiotem albo dochodzid od Nabywcy
wykonania zobowiązania.
7. Nabywca dokonuje odbioru, załadunku, transportu Pojazdu własnym staraniem i na własny
koszt z miejsca wskazanego przez Dostawcę, tym samym od chwili odbioru Pojazdu ponosi
pełną odpowiedzialnośd za ewentualną utratę lub uszkodzenie Pojazdu.
8. Warunkiem wydania Pojazdu jest podpisanie przez Nabywcę oświadczenia o wypowiedzeniu
umowy ubezpieczenia OC dotyczącej tego Pojazdu.
9. Na wniosek Nabywcy, złożony w terminie 2 dni od dnia zakooczenia Aukcji - Nabywca może
zawrzed umowę leasingu na wylicytowany Przedmiot, w której Oferowana Cena Zakupu za
Pojazd będzie jednocześnie wartością ofertową. Warunkiem zawarcia umowy leasingu jest
spełnienie przez Nabywcę wszystkich wymogów SGB LEASING sp. z o.o. z siedzibą w
Poznaniu, określonych przy zawieraniu umów leasingu oraz zawarcie przez Nabywcę oraz
SGB Leasing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu umowy leasingu w terminie nie dłuższym niż 10
dni od dnia złożenia wniosku przez Nabywcę. Negatywna decyzja SGB LEASING sp. z o.o. z
siedzibą w Poznaniu w sprawie zawarcia umowy leasingu z Nabywcą nie zwalnia Nabywcy od
obowiązku zapłaty Oferowanej Ceny Zakupu za wylicytowany Pojazd.

