
zlecenie licytacji
KAREA GEmstonE spAcE

IX Aukcja Biżuterii Dawnej i Współczesnej, Warszawa, dn. 6 grudnia 2022 (wtorek), godz. 19.00

z limitem ceny licytacji telefonicznej 

zlecenie licytacji: 

Zlecenie należy wypełnić czytelnie oraz dostarczyć osobiście, e-mailem (skan dokumentu z podpisem) lub za pośrednictwem poczty  
do siedziby Organizatorów Aukcji najpóźniej 24 godziny przed rozpoczęciem licytacji.

imię i nazwisko...............................................................................................................................................................................................…………. 
nazwa firmy / instytucji..............................................................................................................................................................................…………. 
seria i nr dowodu tożsamości klienta / nip firmy.…………................................................................................................................................... 
miejsce zamieszkania / siedziby  
ulica.…………………….……………............................................................................................................... nr domu.…………… nr lokalu …………... 
miasto…………………………………............................................................................................................... kod pocztowy..........................................
telefon………………………………... e-mail....................................................................................................................................................................

Przed przyjęciem zlecenia pracownik KAREA Gemstone Space ma prawo i obowiązek prosić o podanie danych osobowych  
i dokumentu tożsamości potwierdzających te dane.

maksymalna oferowana kwota  
(bez opłaty aukcyjnej)  

lub licytacja telefoniczna

nazwa,  
czas powstania 

nr 
poz.

Należność za zakupiony obiekt zobowiązuję się wpłacić: 

gotówką lub/i kartą płatniczą (akceptujemy karty visa i mastercard) bezpośrednio w siedzibie firmy pn-pt godz. 11.00-19.00

przelewem bankowym na konto pko bank polski 39 1020 4900 0000 8202 3244 6774. w tytule przelewu należy umieścić:  
nazwę i datę aukcji oraz numer i nazwę wylicytowanego obiektu. 
proszę o wystawienie faktury vat nie wymagającej podpisu odbiorcy

zlecenie licytacji stałe z limitem
Złożenie limitu licytacji przez Klienta jest 
ściśle poufne. Organizatorzy Aukcji będą 
reprezentowali Klienta podczas licytacji 
do wysokości podanej kwoty, starając się 
dokonać zakupu w możliwie najniższej kwocie. 
Organizatorzy Aukcji nie przyjmują zleceń bez 
górnego limitu. W przypadku zaistnienia innych 
zleceń w tej samej wysokości, Organizatorzy 

Aukcji będą reprezentowali Klienta, którego 
zlecenie zostało złożone wcześniej.

zlecenie licytacji telefoniczne
W przypadku zgłoszenia licytacji telefonicznej 
przez Klienta Organizatorzy Aukcji muszą uzyskać 
nr telefonu aktywnego podczas trwania aukcji. 
Organizatorzy Aukcji skontaktują się z Klientem 
przed rozpoczęciem licytacji zgłoszonych 
obiektów oraz wszelkich starań, jednak nie 

ponoszą odpowiedzialności za brak możliwości 
uzyskania połączenia z Klientem. Złożenie zlecenia 
telefonicznego oznacza potwierdzenie przekazania 
oferty w cenie wywoławczej.

licytacja internetowa
W licytacji można uczestniczyć poprzez dedykowaną 
do tego celu stronę internetową, z którą współpracuje 
Organizator Aukcji, zgodnie z regulaminem 
uczestnictwa w aukcji zawartym na tej stronie.

oświadczenie
Ja niżej podpisany, oświadczam iż:
• zapoznałem się z niniejszym Regulaminem Aukcji oraz klauzulą informacyjną dotyczącą danych osobowych zamieszczonych w katalogu aukcyjnym oraz 
na stronie www.karea.pl lub innych stronach współpracujących z Organizatorem Aukcji i w pełni je akceptuję;
• zobowiązuje sie do zapłaty należności w terminie 7 dni od dnia aukcji zgodnie z Regulaminem Aukcji; 
•wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie podanych danych osobowych w celach koniecznych do realizacji aukcji, przetwarzania płatności 
za obiekty oraz marketingowych przez KAREA Gemstone Space sp. z o.o. sp. k.;
• wszelkie dane zawarte w niniejszym formularzu są prawdziwe i zgodne z moją najlepsza wiedzą. W przypadku zatajenia lub podania nieprawdziwych danych 
Organizatorzy Aukcji nie ponoszą odpowiedzialności.

imię i nazwisko          data i podpis


