
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI AUKCJI – CARPORT EUROPE 

 

ZAKUP – FAKTURA VAT 23 % 

 
1. Aukcja prowadzona jest w walucie PLN w cenie brutto. Płatność za pojazd dokonana 

zostanie na podstawie wystawionej przez Dostawcę faktury proforma w walucie PLN 
w cenie brutto.  

2. Do ceny zakupionego przez Nabywcę pojazdu, zostaną naliczone 
dodatkowe opłaty takie jak: 

 
2.1. Akcyza – jej wartość będzie wynikała z obowiązujących przepisów 
prawa dotyczących akcyzy: 

 

Stawka akcyzy na samochody osobowe wynosi: 

 
a. 18,6% podstawy opodatkowania - dla samochodów osobowych o pojemności 
silnika powyżej 2000 centymetrów sześciennych 

 
b. 3,1% podstawy opodatkowania - dla pozostałych samochodów osobowych. 

 

Akcyza nie dotyczy: 

 
a. samochodów dostawczych do 3,5t do przewozu wyłącznie towaru bez możliwości 
instalacji foteli poza przednimi, 

 

b. samochodów dostawczych powyżej 3,5t, 

 
c. pojazdów wielofunkcyjnych typu pickup oraz van (jedynie w przypadku gdy auto 
posiada wyłącznie pierwszy rząd siedzeń). 

 

2.2. Opłata za transport pojazdu do siedziby Car-Port w Baranowie – Holandia, 
Niemcy- ryczałt 1200 PLN netto w przypadku samochodów osobowych, 1500 PLN 
netto w przypadku aut dostawczych. W przypadku aut z innych państw stawka 
ustalana indywidualnie po wygranej aukcji. 

 

2.3.Istnieje możliwość transportu własnego, jednak w takim przypadku pojazd musi 

zostać przetransportowany do siedziby Car-Port w Baranowie. 

 
2.4. Opłata prowizyjna wynosi 700 PLN netto przy pojazdach do wartości 10 000 
PLN brutto oraz 1000 PLN netto przy pojazdach powyżej 10 000 PLN brutto. 

 
3. Czas realizacji zakupu pojazdu około 3 tygodni.  
4. Nabywca zobowiązany jest odebrać pojazdy z siedziby Car-Port Sp. z o.o. czyli z 

parkingu w 62-081 Baranowo k/Poznania przy ul. Budowlanych 7.  
5. Car-Port jest organizatorem całego procesu transportu pojazdu do siedziby Car-Port w 

Baranowie k/Poznania.  
6. Opłaty dodatkowe zostaną zafakturowane zgodnie z paragrafem 5 regulaminu CAR-  

PORT EUROPE.  
7. Faktura VAT (w PLN) za zakupiony pojazd zostanie wystawiona przez 

Dostawcę najwcześniej w dniu odbioru pojazdu z siedziby Car-Port. 



8. Nabywca przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 
obowiązek zawarcia obowiązkowego ubezpieczenia OC pojazdu następuje najpóźniej 
w dniu zarejestrowania pojazdu. W związku z tym, że pojazdy nie będą rejestrowane 
w Polsce, Nabywca przyjmuje do wiadomości, że podczas odbioru pojazdu pojazd nie 
będzie uprawniony do samodzielnego poruszania się po drogach. 

 
9. Nabywca przyjmuje do wiadomości, ze zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 

obowiązek zawarcia obowiązkowego ubezpieczenia OC pojazdu następuje najpóźniej 
w dniu zarejestrowania pojazdu. W związku z tym, że pojazdy nie będą rejestrowane 
w Polsce przez Carport, Nabywca przyjmuje do wiadomości, że podczas odbioru 
pojazdu pojazd nie będzie uprawniony do samodzielnego poruszania się po drogach 

 

 

Osoba kontaktowa dla aukcji CAR-PORT Europe 

 

Mateusz Jędrzejczak 

Specjalista ds. Aukcji 

 

Mobile: 504 072 828 

Mateusz.Jedrzejczak@car-port.pl 


