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ix aukcja biżuterii dawnej i współczesnej

1 

KOLcZYKI Z pERłAmI
Francja, pocz. XX w. 

złoto pr. 0,750, 2 perły słodkowodne, średnica: 3 mm, 
długość: 1,5 cm, masa: 1,08 g 
cena wywoławcza: 600 zł 
estymacja: 750 – 1 000

2 

pIERścIONEK TZW. mIJANKA 
Francja, pocz. XX w. 

żółte i białe złoto pr. 0,750, 1 rozeta diamentowa, 
5 półpereł, rozmiar: 16, masa: 1,85 g 
cena wywoławcza: 900 zł

estymacja: 1 100 – 1 300
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ix aukcja biżuterii dawnej i współczesnej

3 

KOLcZYKI Z półpERłAmI 
Francja, pocz. XX w. 

żółte i białe złoto pr. 0,750, grawerowane detale,  
6 półpereł, długość: 1,6 cm, masa: 1,27 g 
cena wywoławcza: 800 zł

estymacja: 1 000 – 1 200

5 

pIERścIONEK Z półpERłą I dIAmENTEm 
1 poł. XX w. 

żółte i białe złoto pr. 0,750, 1 półperła, 1 diament w szlifie 
8/8 ~ 0,03 ct J/VS, 2 rauty diamentowe, rozmiar:  16,  
masa: 3,09 g 
cena wywoławcza: 1 700 zł

estymacja: 2 000 – 2 400

 4 

pIERścIONEK ART décO 
l. 20.‒30. XX w. 

złoto pr. 0,750, platyna (~ 0,950), 1 diament centralny w starym 
szlifie brylantowym, 1 diament w szlifie 8/8 ł. ~ 0,11 ct H/SI, 
21 rozet diamentowych, rozmiar: 18, masa: 2,39 g 
cena wywoławcza: 3 400 zł

estymacja: 4 000 – 4 800
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ix aukcja biżuterii dawnej i współczesnej

6 

NASZYJNIK dIAmENTOWY 
okres międzywojenny 

srebro werbletowane, 13 rozet diamentowych, 
łańcuszek złoto pr. 0,750, włoski,  
wymiary zawieszki: 7 x 4,7 cm,  
długość łańcuszka: 47 cm, masa: 10,82 g;  
stan zachowania: wtórny łańcuszek 
cena wywoławcza: 4 200 zł

estymacja: 5 000 – 6 000

7 

pIERścIONEK Z ROZETAmI 
dIAmENTOWYmI 
Europa Zachodnia, okres międzywojenny 

żółte i białe złoto pr. 0,750, 9 rozet diamentowych,  
rozmiar: 18, masa: 3,36 g 
cena wywoławcza: 2 000 zł

estymacja: 2 400 – 3 200
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ix aukcja biżuterii dawnej i współczesnej

8 

NASZYJNIK ART décO 
l. 20.‒30. XX w. 

białe i żółte złoto pr. 0,750, grawerowane detale,  
1 szafir ~ 0,30 ct, łańcuszek białe złoto pr. 0,750,  
długość zawiesia: 4,4 cm, długość łańcuszka: 40,5 cm,  
masa: 2,30 g; stan zachowania: szafir wyszczerbiony,  
łańcuszek wtórny, współczesny o splocie „kostka” 
cena wywoławcza: 1 700 zł

estymacja: 2 000 – 2 400

9 

BROSZKA W fORmIE KOłA 
l. 20. XX w., art déco 

żółte i białe złoto brak pr., 12 szafirów fasetowanych  
ł. ~ 1,00 ct, 48 rozet diamentowych,  
średnica: 2 cm, masa: 2,21 g 
cena wywoławcza: 2 800 zł

estymacja: 3 400 – 4 000

10 

pIERścIONEK ART décO Z SZAfIREm 
l. 20.‒30. XX w. 

złoto pr. 0,580, srebro, 1 szafir ~ 1,20 ct,  
4 diamenty ł. ~ 0,40 ct,  
10 diamentów w szlifach 8/8 ł. ~ 0,50 ct H-J/VS-SI, 
rozmiar: 14, masa: 3,40 g 
cena wywoławcza: 8 500 zł

estymacja: 10 000 – 12 000
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ix aukcja biżuterii dawnej i współczesnej

11 

KOLcZYKI Z dIAmENTAmI 
1 poł. XX w. 

platyna, zapięcie żółte złoto pr. 0,750, 2 diamenty  
ł. ~ 0,76 ct H/P1, 2 diamenty ł. ~ 0,10 ct H-I/VS,  
56 rozet diamentowych ł. ~ 0,25 ct,  
długość: 1,9 cm, masa: 4,18 g 
cena wywoławcza: 17 000 zł

estymacja: 20 000 – 24 000

13 

pIERścIONEK dIAmENTOWY  
l. 20.‒30. XX w., art déco 

złoto, srebro brak pr., 1 diament ~ 0,12 ct G/P1, 8 rautów 
diamentowych, rozmiar: 13, masa: 4,05 g 
cena wywoławcza: 2 400 zł

estymacja: 2 800 – 3 600

12 

pIERścIONEK ART décO 
Francja, l. 20.‒30. XX w. 

żółte i białe złoto pr. 0,750, 11 rautów diamentowych, 
rozmiar: 17, masa: 2,71 g; sygn.: „G.FRES” 
cena wywoławcza: 2 200 zł

estymacja: 2 600 – 3 200
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ix aukcja biżuterii dawnej i współczesnej

14 

BROSZA ART décO 
Europa Zachodnia, l. 20. XX w. 

białe złoto pr. 0,750, 1 diament centralny ~ 0,50 ct I/VS, 
140 diamentów w szlifach mieszanych (starych brylantowych 
i 16/16) ł. ~ 6,80 ct H-I/VS-P1, łańcuszek zabezpieczający 
z agrafką, wymiary: 6 x 3 cm, masa: 19,45 g; 
dołączono: oryginalne etui 
cena wywoławcza: 30 000 zł

estymacja: 40 000 – 60 000
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ix aukcja biżuterii dawnej i współczesnej

15 

KOLcZYKI Z mOTYWEm fLORALNYm 
kon. XIX w. 

złoto pr. nieczytelna, grawerowane detale,  
długość: 1,7 cm, masa: 1,38 g 
cena wywoławcza: 650 zł

estymacja: 800 – 1 000

16 

WISIOREK  
Z ROZłOŻYSTą JEmIOłą Z pERłAmI 
pocz. XX w. 

złoto brak pr., grawerowane detale, 2 półperły,  
wymiary: 3,5 x 2,9 cm z zawiesiem, masa: 1,92 g 
cena wywoławcza: 850 zł

estymacja: 1 000 – 1 400

17 

SZpILKA dO KRAWATA  
Z mOTYWEm JEmIOłY 
Francja, pocz. XX w. 

złoto pr. 0,750, grawerowane detale, 1 perła,  
długość: 6,8 cm, średnica części ozdobnej: 1,3 cm,  
masa: 0,93 g 
cena wywoławcza: 450 zł

estymacja: 550 – 700

18 

BROSZKA  
dEKOROWANA GAłąZKą JEmIOłY 
Francja, XIX/XX w. 

złoto pr. 0,750, grawerowane detale, 2 perły słodkowodne, 
długość: 3,2 cm, masa: 1,13 g 
cena wywoławcza: 500 zł

estymacja: 600 – 1 000
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ix aukcja biżuterii dawnej i współczesnej

19 

KOLcZYKI Z mOTYWEm KWIATOWYm 
Francja, kon. XIX w. 

złoto dwubarwne pr. 0,750, grawerowany motyw kwiatowy, 
2 perły, długość: 1,4 cm, masa: 0,90 g 
cena wywoławcza: 500 zł

estymacja: 600 – 900

21 

pIERścIONEK  
Z mOTYWEm GAłąZEK KWIATóW 
Francja, pocz. XX w. 

złoto dwubarwne brak pr., grawerowane detale,  
rozmiar: 17, masa: 2,40 g 
cena wywoławcza: 1 000 zł

estymacja: 1 200 – 1 500

20 

BROSZKA Z mOTYWEm fLORALNYm 
Francja, kon. XIX w. 

złoto dwubarwne pr. 0,750, 4 mikroperły,  
wymiary: 2 x 2 cm, masa: 1,65 g 
cena wywoławcza: 750 zł

estymacja: 1 000 – 1 200
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ix aukcja biżuterii dawnej i współczesnej

22 

WISIOREK AKWAmARYNOWY 
Z łAńcUSZKIEm 
1 poł. XX w. 

żółte i białe złoto pr. 0,585, 1 akwamaryn prostokątny 
fasetowany ~ 2,00 ct, 1 diament ~ 0,02 ct H/SI,  
łańcuszek: Warszawa, 2 poł. XX w., złoto pr. 0,583,  
długość wisiorka: 2,5 cm z zawiesiem,  
długość łańcuszka: 50 cm, masa: 2,27 g 
cena wywoławcza: 2 000 zł

estymacja: 2 400 – 2 800

23 

pIERścIONEK WSpółcZESNY 
2 poł. XX w. 

białe złoto pr. 0,750, 1 akwamaryn prostokątny fasetowany 
~ 3,00 ct, 2 diamenty ł. ~ 0,02 ct H/SI,  
rozmiar: 16, masa: 4,80 g 
cena wywoławcza: 3 000 zł

estymacja: 3 600 – 4 600

24 

pIERścIONEK Z AKWAmARYNEm 
Współczesny

białe złoto pr. 0,750, 1 akwamaryn ~ 8,50 ct, 39 brylantów 
ł. ~ 0,20 ct G-H/VS-SI, rozmiar: 13, masa: 7,24 g 
cena wywoławcza: 7 000 zł

estymacja: 8 500 – 12 000
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ix aukcja biżuterii dawnej i współczesnej

25 

BRANSOLETA Z AKWAmARYNAmI 
2 poł. XX w. 

złoto pr. 0,585, srebro brak pr., 11 akwamarynów 
prostokątnych fasetowanych ł. ~ 16,50 ct, rauty diamentowe, 
zapięcie szufladkowe, ósemka zabezpieczająca,  
długość: 18 cm, masa: 30,39 g 
cena wywoławcza: 14 000 zł

estymacja: 17 000 – 20 000
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ix aukcja biżuterii dawnej i współczesnej

26 

WISIOREK EdWARdIAńSKI Z łAńcUSZKIEm 
XIX/XX w. 

złoto pr. 0,585, platyna brak pr.,  
4 diamenty ł. ~ 0,10 ct H/SI, 16 rozet diamentowych, 
1 perła słodkowodna 3-4 mm, łańcuszek złoto pr. 0,750, 
wymiary wisiorka: 4,4 x 2,3 cm, długość łańcuszka: 42,5 cm, 
masa: 5,44 g; na wisiorku wygrawerowane daty: 1892, 1912 
cena wywoławcza: 5 500 zł

estymacja: 6 500 – 8 000

27 

BROSZA Z mOTYWEm fLORALNYm 
pocz. XX w. 

złoto, srebro brak pr., 1 perła słodkowodna, 10 diamentów  
ł. ~ 0,30 ct H-I/VS-SI, 22 rozety diamentowe,  
długość: 4,5 cm, masa: 4,94 g 
cena wywoławcza: 4 400 zł

estymacja: 5 000 – 6 000

28

pIERścIONEK Z dIAmENTAmI 
pocz. XX w. 

złoto pr. 0,750, srebro brak pr., 7 diamentów  
ł. ~ 0,35 ct H/SI-P, 21 rozet diamentowych,  
rozmiar: 16, masa: 2,92 g 
cena wywoławcza: 4 800 zł

estymacja: 5 500 – 6 500
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ix aukcja biżuterii dawnej i współczesnej

30 

pIERścIONEK SOLITER 
dwudziestolecie międzywojenne 

złoto pr. „3”, srebro brak pr., 1 diament ~ 0,52 ct H/VS2, 
rozmiar: 19, masa: 2,26 g 
cena wywoławcza: 10 000 zł

estymacja: 12 000 – 15 000

31 

pIERścIONEK „TOI ET mOI” Z dIAmENTAmI 
pocz. XX w. 

złoto pr. 0,585, 2 diamenty w starych szlifach brylantowych 
~ 0,65 ct i ~ 0,50 ct H-I/VS2-SI2, 8 diamentów w szlifach 
mieszanych (old cut, 16/16, 8/8) ł. ~ 0,16 ct H/VVS2-SI2, 
rozmiar: 18, masa: 2,67 g; dołączono: certyfikat Marcina 
Chobrzyńskiego-Błaszczyka 
cena wywoławcza: 17 000 zł

estymacja: 20 000 – 24 000

29 

KOLcZYKI Z dIAmENTAmI 
1 ćw. XX w. 

złoto pr. nieczytelna, srebro brak pr., 12 diamentów 
ł. ~ 0,35 ct H-J/SI-P1, długość: 1,7 cm, masa: 3,46 g 
cena wywoławcza: 4 000 zł

estymacja: 4 600 – 5 500
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ix aukcja biżuterii dawnej i współczesnej

33 

KOLcZYKI Z ONYKSAmI 
kon. XIX w., biedermeier 

złoto pr. nieczytelna, 2 onyksy,  
długość: 2,1 cm, masa: 2,04 g 
cena wywoławcza: 1 000 zł

estymacja: 1 200 – 1 500

34 

BROSZA Z mOTYWEm pASKA 
Francja, kon. XIX w., biedermeier 

złoto pr. 0,750, grawerowane detale, 15 półpereł, 11 pereł, 
średnica: 3,2 cm, długość: 5 cm, masa: 11,67 g 
cena wywoławcza: 5 000 zł

estymacja: 6 000 – 8 500

32 

WISIOR Z łAńcUSZKIEm 
kon. XIX w., biedermeier 

złoto brak pr., grawerowane detale, 1 szafir fasetowany 
~ 0,10 ct, 1 perła ziarninowa, łańcuszek złoto pr. 
nieczytelna, wymiary wisiora: 4 x 3,3 cm,  
długość łańcuszka: 55 cm, masa: 6,67 g 
cena wywoławcza: 3 600 zł

estymacja: 4 200 – 5 000
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ix aukcja biżuterii dawnej i współczesnej

36 

BRANSOLETA GRAWEROWANA 
Z mOTYWEm KWIATóW 
Francja, XIX/XX w. 

złoto pr. 0,750, grawerowane motywy kwiatowe, 
5 półpereł, ósemka i łańcuszek zabezpieczający,  
obwód: 18 cm, masa: 25,56 g 
cena wywoławcza: 10 000 zł

estymacja: 12 000 – 15 000

35 

KOLcZYKI-KOłA 
kon. XIX w., biedermeier 

złoto pr. nieczytelna, grawerowane, 7 czerwonych kamieni, 
średnica: 2,3 cm, masa: 4,34 g; 
cena wywoławcza: 1 800 zł

estymacja: 2 200 – 2 700
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ix aukcja biżuterii dawnej i współczesnej

37 

KOLcZYKI Z RAUTAmI dIAmENTOWYmI 
Francja, pocz. XX w. 

żółte i białe złoto pr. 0,750, 2 rauty diamentowe,  
dolna cześć ruchoma, długość: 1,9 cm, masa: 1,98 g 
cena wywoławcza: 1 200 zł

estymacja: 1 400 – 2 000

38 

pIERścIONEK Z dIAmENTEm 
1 poł. XX w. 

żółte i białe złoto brak pr., 1 diament ~ 0,10 ct H/SI, 
rozmiar: 11, masa: 1,63 g 
cena wywoławcza: 1 000 zł

estymacja: 1 200 – 1 400

39 

pIERścIONEK „TOI ET mOI” Z dIAmENTAmI 
Francja, pocz. XX w. 

żółte i białe złoto pr. 0,750, 2 diamenty ł. ~ 0,08 ct G/P1, 
8 rozet diamentowych, rozmiar: 11, masa: 3,23 g 
cena wywoławcza: 1 600 zł

estymacja: 2 000 – 2 600
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ix aukcja biżuterii dawnej i współczesnej

40 

KOLcZYKI Z ROZETAmI dIAmENTOWYmI 
pocz. XX w. 

żółte i białe złoto pr. 0,750, 2 rozety diamentowe,  
2 rauty diamentowe, dolna część ruchoma,  
długość: 1,9 cm, masa: 2,73 g 
cena wywoławcza: 1 400 zł

estymacja: 1 700 – 2 300

42 

pIERścIONEK Z dIAmENTAmI 
1 poł. XX w. 

żółte i białe złoto pr. 0,750, 22 rauty diamentowe  
ł. ~ 0,25 ct, rozmiar: 12, masa: 4,27 g
cena wywoławcza: 3 600 zł

estymacja: 4 000 – 4 800

41 

pIERścIONEK Z dIAmENTEm 
pocz. XX w. 

żółte i białe złoto pr. nieczytelna, 1 diament ~ 0,10 ct H/VS, 
7 rozet diamentowych, rozmiar: 15,5, masa: 2,17 g 
cena wywoławcza: 1 500 zł

estymacja: 1 800 – 2 500
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ix aukcja biżuterii dawnej i współczesnej

43 

KOLcZYKI-SZTYfTY  
W fORmIE STYLIZOWANYch KWIATóW 
Europa Zachodnia, XXI w. 

białe złoto brak pr. ( ~ 0,750), 2 szafiry owalne fasetowane 
ł. ~ 0,90 ct, 54 diamenty ł. ~ 1,25 ct H-I/VS-P1 (2 szt. P1), 
wymiary: 2,5 x 1,8 cm, masa: 8,24 g 
cena wywoławcza: 11 000 zł

estymacja: 13 000 – 16 500

44 

pIERścIONEK ZARęcZYNOWY 
1 poł. XX w. 

platyna brak pr. (~ 0,950 wg. certyfikatu),  
1 brylant ~ 0,62 ct M/VVS2, rozmiar: 13,5, masa: 2,60 g; 
dołączono: certyfikat Marcina Chobrzyńskiego-Błaszczyka 
cena wywoławcza: 8 500 zł

estymacja: 10 000 – 12 000

45 

BROSZA Z SZAfIREm I dIAmENTAmI 
pocz. XX w. 

złoto brak pr. (~ 0,585 wg. certyfikatu), 1 szafir 
niepoprawiany owalny fasetowany ~ 1,30 ct,  
18 diamentów w szlifach 8/8 i 16/16  
ł. ~ 0,62 ct H-I/VS2-SI2-P1,  
długość: 3,5 cm, masa: 3,67 g;  
dołączono: certyfikat Marcina Chobrzyńskiego-Błaszczyka 
cena wywoławcza: 9 500 zł

estymacja: 11 000 – 13 000
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ix aukcja biżuterii dawnej i współczesnej

46 

NASZYJNIK Z pEREł SOUTh SEA 
XX w. 

pojedynczy sznur pereł South Sea, średnica: 12 - 15,8 mm, 
zapięcie białe złoto brak pr., stylizowany motyw kwiatowy, 
80 diamentów w szlifach mieszanych (brylantowym i 8/8)  
ł. ~ 1,70 ct F-H/VS, elementy ruchome,  
zapięcie szufladkowe, ósemka zabezpieczająca,  
długość: 51 cm, masa: 123,24 g 
cena wywoławcza: 46 000 zł

estymacja: 50 000 – 60 000
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ix aukcja biżuterii dawnej i współczesnej

48 

BROSZA W fORmIE KONIcZYNY 
Francja, kon. XIX w. 

złoto, srebro brak pr., 31 rozet diamentowych,  
wymiary: 3,2 x 2,9 cm, masa: 7,50 g 
cena wywoławcza: 3 800 zł

estymacja: 4 500 – 5 500

49 

BROSZA W fORmIE KWIATU 
Francja, kon. XIX w. 

złoto, srebro brak pr., 9 rozet diamentowych,  
średnica: 3 cm, masa: 6,10 g 
cena wywoławcza: 2 800 zł

estymacja: 3 500 – 4 500

47 

KOLcZYKI Z dIAmENTAmI 
prawd. Francja, pocz. XX w. 

żółte i białe złoto brak pr., 2 diamenty ł. ~ 1,00 ct  
I-J/SI1, 2 rozety diamentowe, długość: 1,5 cm, masa: 3,68 g; 
dołączono: oryginalne etui 
cena wywoławcza: 12 000 zł

estymacja: 14 000 – 17 000
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ix aukcja biżuterii dawnej i współczesnej

50 

KOLcZYKI Z pERłAmI hOdOWANYmI 
poł. XX w. 

złoto brak pr. (~ 0,580), rodowane, 20 brylantów  
ł. ~ 0,76 ct I-L/Si-P, 4 perły hodowane Akoya,  
średnica: 4,4 - 6 mm, długość: 4,2 cm, masa: 8,64 g 
cena wywoławcza: 8 000 zł

estymacja: 10 000 – 12 000

51 

pIERścIONEK  
Z ROZETAmI dIAmENTOWYmI 
Francja, XX w. 

złoto pr. 0,750, platyna pr. 0,850, 24 rozety diamentowe, 
rozmiar: 11, masa: 5,10 g 
cena wywoławcza: 3 000 zł

estymacja: 3 600 – 4 500

52 

BRANSOLETA Z SZAfIRAmI  
I ROZETAmI dIAmENTOWYmI 
kon. XIX w. 

złoto brak pr. (~ 0,750), srebro, grawerowane detale, 
5 szafirów okrągłych fasetowanych ł. ~ 2,00 ct,  
rozety diamentowe, ósemka zabezpieczająca,  
obwód: 18 cm, masa: 29,62 g 
cena wywoławcza: 12 000 zł

estymacja: 14 000 – 18 000
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ix aukcja biżuterii dawnej i współczesnej

53 

KOLcZYKI dłUGIE Z GRANATAmI 
pocz. XX w. 

złoto pr. 0,333, 24 granaty w szlifach rozet, długość: 3,7 cm, 
masa: 2,48 g 
cena wywoławcza: 1 700 zł

estymacja: 2 000 – 2 400

54 

BROSZKA W fORmIE GWIAZdY 
kon. XIX w. 

metal nieszlachetny, granaty fasetowane, średnica: 3,5 cm, 
masa: 6,21 g 
cena wywoławcza: 1 000 zł

estymacja: 1 200 – 1 500

55 

SZpILKA Z mOTYWEm GWIAZdY 
kon. XIX w. 

metal złocony, 7 granatów fasetowanych ł. ~ 1,20 ct, 
długość: 6,5 cm, średnica części ozdobnej: 1 cm,  
masa: 1,13 g 
cena wywoławcza: 600 zł

estymacja: 750 – 900
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ix aukcja biżuterii dawnej i współczesnej

57 

NASZYJNIK Z GRANATAmI 
kon. XIX w. 

metal nieszlachetny, granaty fasetowane, zapięcie 
szufladkowe, łańcuszek zabezpieczający,  
długość: 46,5 cm, masa: 29,16 g 
cena wywoławcza: 4 000 zł

estymacja: 4 800 – 5 800

56 

KOLcZYKI Z GRANATAmI 
pocz. XX w. 

srebro złocone pr. 0,925, 8 granatów fasetowanych 
w formach kropli, 32 granaty okrągłe fasetowane  
/40 szt. ł. ~ 4,00 ct/, długość: 5 cm, masa: 5,64 g;  
stan zachowania: brak 2 zawiesi w części centralnej 
cena wywoławcza: 1 400 zł

estymacja: 1 700 – 2 000
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58 

pIERścIONEK ART décO 
Francja,  l. 20.‒30. XX w. 

białe złoto pr. 0,750, 1 półrozeta holenderska,  
12 rautów diamentowych, rozmiar: 9, masa: 1,81 g 
cena wywoławcza: 1 200 zł

estymacja: 1 500 – 2 000

59 

pIERścIONEK ZARęcZYNOWY 
Z dIAmENTAmI 
l. 30. XX w. 

białe złoto brak pr., grawerowane detale, 1 brylant centralny 
~ 0,25 ct H/SI1, 4 diamenty w szlifach 8/8 ł. ~ 0,08 ct H/SI, 
2 rozety diamentowe, rozmiar: 8, masa: 2,19 g 
cena wywoławcza: 3 600 zł

estymacja: 4 200 – 5 000

60 

BROSZA ART décO 
Francja,  l. 20.‒30. XX w. 

białe złoto pr. 0,750, platyna pr. 0,950, 3 brylanty, 
26 diamentów w szlifach 8/8, 18 rozet diamentowych  
ł. ~ 1,20 ct F-H/VS, wymiary: 6,5 x 1,4 cm, masa: 8,03 g; 
punca złotnika: „MC”, dołączono: oryginalne etui 
cena wywoławcza: 10 000 zł

estymacja: 12 000 – 14 000
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61 

KOLcZYKI W TYpIE „dAY ANd NIGhT”
Wiedeń,  l. 20.‒30. XX w., art déco 

złoto pr. „4” (~ 0,580), 6 diamentów ł. ~ 0,24 ct H/VS-P, 
48 rozet diamentowych ł. ~ 1,40 ct H-I/SI-P,  
długość: 4,7 cm, masa: 7,30 g 
cena wywoławcza: 9 500 zł

 estymacja: 11 000 – 13 000

62 

pIERścIONEK ART décO Z dIAmENTEm 
l. 20.‒30. XX w. 

białe złoto brak pr., grawerowane detale, 1 diament  
~ 0,48 ct I/P1, 2 diamenty w szlifach 8/8 ł. ~ 0,01 ct, 
10 rozet diamentowych, rozmiar: 18, masa: 3,51 g 
cena wywoławcza: 5 500 zł

estymacja: 6 500 – 7 800

63 

ZEGAREK dAmSKI BIŻUTERYJNY 
l. 20.‒30. XX w., art déco 

platyna brak pr., prostokątna tarcza z arabskimi  
indeksami godzinowymi, 18 diamentów w szlifach 8/8  
ł. ~ 0,20 ct H/SI, pasek skórzany z elementami metalowymi, 
długość regulowana: 18,5-19,5 cm, masa brutto: 13,8 g 
cena wywoławcza: 3 400 zł

estymacja: 4 000 – 5 000
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65 

pIERścIONEK  
Z ROZETAmI dIAmENTOWYmI 
kon. XIX w. 

żółte i białe złoto pr. 0,585, 1 półrozeta holenderska,  
11 rozet diamentowych, rozmiar: 24,5, masa: 4,90 g;  
punca złotnika: „SM” 
cena wywoławcza: 12 000 zł

estymacja: 14 000 – 16 500

64 

BROSZA Z KAmIENIAmI SZLAchETNYmI 
XVIII/XIX w. 

srebro brak pr., szpila złoto brak pr., 13 rozet diamentowych, 
20 rubinów ł. ~ 1,80 ct, 8 szmaragdów ł. ~ 0,50 ct,  
średnica: 4 cm, masa: 26,67 g 
cena wywoławcza: 4 000 zł

estymacja: 5 000 – 7 000
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66

NASZYJNIK ART NOUvEAU 
XIX/XX w. 

złoto, srebro brak pr., 1 szmaragd fasetowany 
~ 0,50 ct, rozety diamentowe, pojedynczy 
sznur szmaragdów fasetowanych, wtórny, 
wymiary zawiesia: 7 x 6 cm,  
długość naszyjnika: 40 cm, masa: 21,57 g 
cena wywoławcza: 13 000 zł

estymacja: 15 000 – 18 000

67 

pIERścIONEK Z dIAmENTEm I 
SZmARAGdAmI 
kon. XIX w. 

złoto brak pr. (~ 0,750 wg. certyfikatu), 1 diament w starym 
szlifie brylantowym ~ 1,02 ct K/SI1, 2 szmaragdy w szlifach 
schodkowych ł. ~ 1,60 ct, rozmiar: 11, masa: 3,44 g; 
dołączono: certyfikat Pracowni Gemmologicznej Jacka 
i Filipa Ożdżeńskich 
cena wywoławcza: 22 000 zł

estymacja: 26 000 – 32 000

xi aukcja biżuterii dawnej i współczesnej
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68 

BROSZO-WISIOR BELLE EpOqUE 
Francja, XIX/XX w. 

żółte i białe złoto pr. 0,750, 1 rozeta diamentowa,  
2 perły słodkowodne,  
wymiary: 3,8 cm x 3,2 cm, masa: 2,99 g 
cena wywoławcza: 1 300 zł

estymacja: 1 600 – 2 600

70 

BROSZA Z mOTYWEm KOKARd 
Francja, pocz. XX w. 

złoto pr. 0,750, grawerowane detale, 1 perła słodkowodna, 
długość: 3,8 cm, masa: 2,83 g 
cena wywoławcza: 1 200 zł

estymacja: 1 400 – 1 800

69 

BROSZA BELLE EpOqUE 
Francja, XIX/XX w. 

żółte i białe złoto pr. 0,750, 1 diament ~ 0,10 ct H/SI,  
1 rozeta diamentowa, 1 rubin ~ 0,01 ct, 1 perła 
słodkowodna, wymiary: 4,7 x 3,4 cm, masa: 7,23 g 
cena wywoławcza: 3 200 zł

estymacja: 4 000 – 5 800
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73 

pIERścIONEK Z dIAmENTAmI 
Londyn, 1908 r.

złoto pr. „18K”, grawerowane detale,   
5 diamentów ł. ~ 0,60 ct H-J/VS-SI,  
rozmiar: 14, masa: 2,53 g 
cena wywoławcza: 4 400 zł

estymacja: 5 000 – 6 000

71 

KOLcZYKI W fORmIE KWIATóW 
Francja, kon. XIX w. 

złoto pr. 0,750, grawerowane, częściowo satynowane, 
długość: 2,6 cm, masa: 2,35 g 
cena wywoławcza: 1 400 zł

estymacja: 1 700 – 2 000

72 

BROSZA Z mOTYWEm  
STYLIZOWANYch KWIATóW fUKSJI 
Francja, kon. XIX w. 

złoto pr. 0,750, 4 rozety diamentowe,  
wymiary: 3,9 x 3,3 cm, masa: 12,36 g 
cena wywoławcza: 5 500 zł

estymacja: 6 500 – 8 500
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74 

NASZYJNIK Z TOpAZAmI W fORmAch SERc 
2 poł. XX w. 

żółte i białe złoto brak pr., 3 topazy fasetowane w formach 
serc ł. ~ 20,00 ct, 3 diamenty ł. ~ 0,05 ct H/SI, łańcuszek 
złoto pr. 0,585, długość zawiesia: 4,5 cm, długość 
naszyjnika: 47 cm, masa: 8,72 g 
cena wywoławcza: 3 800 zł

estymacja: 4 500 – 5 600

75 

KOLcZYKI Z pERłAmI  
I SpINELAmI SYNTETYcZNYmI 
Włochy, 2 poł. XX w. 

złoto pr. 0,500, motywy roślinne, 2 spinele syntetyczne  
ł. ~ 2,60 ct, 2 perły w formach kropli, 8 pereł,  
długość: 5,7 cm, masa: 9,7 g 
cena wywoławcza: 3 600 zł

estymacja: 4 400 – 5 500
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77 

pIERścIONEK WSpółcZESNY 
AKWAmARYNEm 
2 poł. XX w. 

białe złoto pr. 0,750, 1 akwamaryn owalny ~ 1,80 ct, 
22 diamenty ł. ~ 0,10 ct H/SI-P1,  
rozmiar: 15, masa: 4,47 g 
cena wywoławcza: 3 800 zł

estymacja: 4 500 – 5 500

76 

NASZYJNIK Z AKWAmARYNEm 
2 poł. XX w. 

żółte i białe złoto brak pr., 1 akwamaryn owalny fasetowany 
~ 13,50 ct, 3 diamenty (w tym 2 w szlifach 16/16)  
ł. ~ 0,30 ct I-J/VS-SI, łańcuszek białe złoto pr. 0,750, 
długość zawiesia: 3,1 cm,  
długość łańcuszka: 40 cm, masa: 7,79 g 
cena wywoławcza: 10 000 zł

estymacja: 12 000 – 15 000
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78 

mEdALION Z mATKą BOSKą 
pocz. XX w. 

pojedynczy sznur kamieni fasetowanych (prawdopodobnie 
cyjanity), zapięcie złoto pr. 0,585, porcelanowy medalik 
z Matką Boską, na odwrociu napis: „St. Maria Madre di Dio 
prega per noi”, naszyjnik wtórny, długość: 42 cm,  
wymiary: 4 x 2,8 cm z zawiesiem, masa: 11,45 g 
cena wywoławcza: 4 000 zł

estymacja: 4 800 – 5 500

79 

BROSZA W fORmIE KWIATU 
1 poł. XX w. 

złoto pr. 0,750, emalia kobaltowa, wymiary: 3,5 x 2,7 cm, 
masa: 8,76 g; punca: „160AL” 
cena wywoławcza: 4 400 zł

estymacja: 5 000 – 6 500
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80 

mEdALION EmALIOWANY 
Warszawa, pocz. XX w. 

złoto pr. „3”, 1 diament w szlifie 8/8 ~ 0,03 ct H/SI, emalia 
niebieska na giloszu, uszko złoto pr. 0,750, wewnątrz 
miejsce na zdjęcia, wymiary: 4,3 x 3,3 cm z zawiesiem, 
masa: 8,91 g; punca: „72”; stan zachowania:  
przetrcia emalii na rogach 
cena wywoławcza: 5 000 zł

estymacja: 6 000 – 8 000

81 

NASZYJNIK Z LApIS LAZULI 
2 poł. XX w. 

pojedynczy sznur lapis lazuli w formach kulek, zapięcie; 
złoto pr. 0,750, długość: 46 cm, masa: 92,19 g 
cena wywoławcza: 2 800 zł

estymacja: 3 400 – 4 000
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82 

KOmpLET BIŻUTERII - KOLcZYKI I WISIOREK 
Francja, 2 poł. XIX w., biedermeier 

złoto brak pr., grawerowane detale, perły,  
długość kolczyków: 4,2 cm,  
długość zawieszki: 3,6 cm, masa: 4,54 g 
cena wywoławcza: 3 000 zł

estymacja: 3 500 – 5 000
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83

KOmpLET BIŻUTERII  
BIEdERmEIER
Rosja, St. Petersburg, 2 poł. XIX w.

kolczyki i brosza, złoto pr. „56”, trójbarwne,  
elementy wstęgi satynowane, 
dukatowane, grawerowane, 16 półpereł,  
sygn.: „фA”, „1878”;  
wymiary: kolczyki: 5 x 2 cm,  
brosza: 5,5 x 3,5 cm,  
masa brutto: 23,07 g
cena wywoławcza: 24 000 zł

estymacja: 28 000 – 35 000
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84 

NASZYJNIK Z dIAmENTAmI 
1 poł. XX w. 

żółte i białe złoto brak pr., 1 diament w szlifie 8/8, 
2 diamenty w starych szlifach brylantowych /ł. ~ 0,20 ct 
G-H/VS/, łańcuszek białe złoto pr. „3”, długość zawiesia:  
2,4 cm, długość łańcuszka: 43 cm, masa: 2,72 g 
cena wywoławcza: 3 400 zł

estymacja: 4 000 – 5 000

86 

pIERścIONEK Z dIAmENTAmI 
Francja, 1 poł. XX w. 

białe złoto pr. 0,750, 8 diamentów ł. ~ 0,25 ct G/VS-SI, 
rozmiar: 10, masa: 3,28 g 
cena wywoławcza: 2 000 zł

estymacja: 2 400 – 3 000

85 

KOLcZYKI Z ROZETAmI dIAmENTOWYmI 
1 poł. XX w. 

białe złoto pr. 0,750, 22 rozety diamentowe,  
długość: 3,9 cm, masa: 6,30 g 
cena wywoławcza: 7 000 zł

estymacja: 8 000 – 9 500
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87 

KOLcZYKI-SZTYfTY Z dIAmENTAmI 
prawd. Włochy, XX w. 

złoto pr. 0,750, 2 diamenty ł. ~ 0,45 ct H/VS-SI, średnica: 
0,5 cm, masa: 1,73 g; dołączono: etui 
cena wywoławcza: 4 000 zł

estymacja: 4 800 – 5 500

88 

pIERścIONEK ZARęcZYNOWY 
Z dIAmENTEm 
1 poł. XX w. 

białe złoto brak pr., 1 diament w szlifie cushion  
~ 0,45 ct H/SI1, rozmiar: 12, masa: 2,35 g 
cena wywoławcza: 4 000 zł

estymacja: 5 000 – 6 000

89 

BROSZKA Z dIAmENTEm 
pocz. XX w. 

białe złoto pr. 0,750, platyna pr. 0,950, 1 diament ~ 0,25 ct 
F/VS, długość: 7,2 cm, masa: 4,94 g 
cena wywoławcza: 4 000 zł

estymacja: 5 000 – 6 000
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90 

KOLcZYKI dłUGIE Z AmETYSTAmI 
XX w. 

żółte i białe złoto pr. 0,750, 2 ametysty owalne fasetowane 
ł. ~ 22,00 ct, 6 diamentów w starych szlifach brylantowych 
ł. ~ 0,30 ct H/SI, długość: 4,3 cm, masa: 8,11 g 
cena wywoławcza: 5 500 zł

estymacja: 6 500 – 8 000

91 

KOLcZYKI Z AmETYSTAmI  
W fORmIE KROpLI 
XIX/XX w. 

dekorowane motywami roślinnymi, złoto, srebro brak pr., 
2 ametysty ł. ~ 3,00 ct, 6 rozet diamentowych,  
zapięcie złoto pr. 0,750, długość: 3,9 cm, masa: 5,96 g 
cena wywoławcza: 3 200 zł

estymacja: 3 800 – 5 000

92 

BROSZA-ZApINKA dO BOA  
W fORmIE mOTYLA 
pocz. XX w. 

srebro złocone pr. 0,830, 1 ametyst fasetowany w formie 
kropli, 15 ametystów okrągłych fasetowanych ł. ~ 4,10 ct, 
42 półperły, 2 rubiny kaboszony ł. ~ 0,01 ct, perełkowanie, 
ruchome skrzydełka, wymiary: 4 x 5 cm, masa: 11,93 g 
cena wywoławcza: 3 600 zł

estymacja: 4 000 – 4 800
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93 

BROSZA-BUKIET fIOłKóW 
Wiedeń, XX w. 

złoto pr. 0,750, ametysty rzeźbione w formie kwiatów, 
8 diamentów ł. ~ 0,40 ct H-I/VS, nefryty rzeźbione w formie 
liści, wymiary: 10,5 x 6,3 cm, masa: 79,93 g;  
punca złotnika: „J.H” 
cena wywoławcza: 20 000 zł

estymacja: 24 000 – 28 000
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95 

BROSZA-KALIE 
Francja, 1 poł. XX w., De Gefilus 

złoto pr. 0,750, dwubarwne, polerowane,  
wymiary: 5,7 x 3,8 cm, masa: 8,24 g; sygn.: „De Gefilus”
cena wywoławcza: 3 400 zł

estymacja: 4 000 – 5 000

94 

BROSZA W fORmIE ORchIdEI 
poł. XX w. 

złoto pr. „18 K”, grawerowane detale, 1 perła słodkowodna, 
wymiary: 5 x 3 cm, masa: 8,78 g 
cena wywoławcza: 3 600 zł

estymacja: 4 400 – 5 000
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97 

BROSZA-LIść 
2 poł. XX w. 

złoto pr. 0,750, wymiary: 5,7 x 5,8 cm, masa: 12,83 g;  
stan zachowania: ślady reperacji przy zapięciu 
cena wywoławcza: 5 000 zł

estymacja: 6 000 – 8 000

96 

BROSZA W fORmIE STYLIZOWANEGO 
KWIATU Z pERłAmI I dIAmENTAmI 
2 poł. XX w. 

złoto pr. 0,585, 5 pereł hodowanych Akoya średnica:  
4,3 – 6,7 mm, 2 diamenty ł. ~ 0,15 ct H/VS,  
wymiary: 4 x 4,3 cm, masa: 11,66 g, punca: „GM”
cena wywoławcza: 4 600 zł

estymacja: 5 500 – 6 600
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98 

BROSZA WSpółcZESNA Z RUBINAmI 
XXI w. 

białe złoto pr. 0,750, 8 rubinów ł. ~ 0,45 ct, 29 diamentów 
ł. ~ 0,32 ct G-H/VS, wymiary: 5,8 x 2,2 cm, masa: 8,75 g 
cena wywoławcza: 5 000 zł

estymacja: 6 000 – 7 500

99 

pIERścIONEK Z RUBINEm 
l. 20.‒30. XX w., art déco 

platyna pr. 0,850, srebro, 1 rubin ~ 0,08 ct,  
4 diamenty w szlifach mieszanych ł. ~ 0,05 ct H/Si,  
rozmiar: 13, masa: 1,56 g 
cena wywoławcza: 2 000 zł

estymacja: 2 400 – 2 800

100 

pIERścIONEK ART décO 
l. 20.‒30. XX w. 

złoto pr. 0,585, srebro brak pr., 1 korund syntetyczny 
owalny fasetowany o barwie rubinu ~ 1,30 ct, 
18 diamentów w szlifach 8/8 i 16/16 ł. ~ 0,30 ct H/VS-P1, 
rozmiar: 17, masa: 3,55 g 
cena wywoławcza: 3 400 zł

estymacja: 4 000 – 5 000

101 

BROSZA Z RUBINAmI I ROZETAmI 
l. 20. XX w., art déco 

żółte i białe złoto brak pr., 1 rubin okrągły fasetowany 
~ 0,20 ct, 14 rubinów w szlifach carré ł. ~ 0,15 ct,  
10 rozet diamentowych, długość: 4,2 cm, masa: 2,00 g 
cena wywoławcza: 2 800 zł

estymacja: 3 400 – 4 000
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102 

ZApINKA W fORmIE OWOcU  
Włochy, 2 poł. XX w., Buccellati 

złoto pr. 0,750, 1 szkło barwione na różowo w formie kulki, 
3 granaty fasetowane ł. ~ 0,06 ct, wymiary: 3,5 x 2 cm, 
masa: 12,26 g; sygn.: „M. BUCCELLATI”
cena wywoławcza: 2 800 zł

estymacja: 3 500 – 4 500

103 

pIERścIONEK KOKTAJLOWY 
l. 60. XX w. 

złoto brak pr., 1 rubin ~ 2,00 ct, 14 brylantów  
i 11 diamentów w szlifach 8/8 ł. ~ 1,10 ct F-G/VS-SI, 
rozmiar: 10, masa: 13,15 g 
cena wywoławcza: 20 000 zł

estymacja: 24 000 – 28 000
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104 

KOmpLET BIŻUTERII WIELOfUNKcYJNEJ
Włochy, 2000-2010 r. 

naszyjnik i bransoletka, złoto czterobarwne pr. 0,585, 
wykonany ze złotych nici, możliwość łączenia naszyjnika 
i bransoletki w jeden dłuższy naszyjnik,  
długość naszyjnika: 49 cm, część ozdobna: 8 cm, 
bransoletka: 21 cm, masa brutto: 28,32 g 
cena wywoławcza: 9 500 zł

estymacja: 12 000 – 14 500
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105 

KOLcZYKI dEKOROWANE  
mOTYWEm KOKARd 
pocz. XX w. 

złoto, srebro brak pr., 2 szmaragdy kwadratowe fasetowane, 
4 szmaragdy /6 szt. ł. ~ 1,00 ct/, 6 rozet diamentowych, 
długość: 3,8 cm, masa: 5,62 g 
cena wywoławcza: 2 400 zł

estymacja: 3 000 – 3 800

106 

NASZYJNIK Z mOTYWEm KOKARdY 
pocz. XX w. 

srebro brak pr., 3 szmaragdy ł. ~ 0,50 ct, rauty diamentowe, 
łańcuszek srebro pr. 0,925, długość zawiesia: 3,2 cm, 
długość naszyjnika: 44,5 cm, masa: 2,66 g 
cena wywoławcza: 1 400 zł

estymacja: 1 700 – 2 000

107 

pIERścIONEK ZE SZmARAGdEm 
I dIAmENTAmI 
2 poł. XX w. 

złoto pr. 0,750, 1 szmaragd owalny fasetowany ~ 0,30 ct, 
4 diamenty ł. ~ 0,05 ct H/VS, rozmiar: 13, masa: 2,46 g 
cena wywoławcza: 1 500 zł

estymacja: 1 800 – 2 200
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108 

pIERścIONEK TZW. hALf-ETERNITY RING 
współczesny 

złoto brak pr., 7 szmaragdów fasetowanych  
ł. ~ 0,15 ct, 6 diamentów ł. ~ 0,10 ct G-H/VS-SI,  
rozmiar: 14, masa: 2,25 g 
cena wywoławcza: 1 500 zł

estymacja: 1 800 – 2 500

110 

pIERścIONEK „TOI ET mOI” 
1 poł. XX w. 

złoto brak pr., 1 diament ~ 0,15 ct G/VS,  
1 szmaragd ~ 0,12 ct, rozmiar: 8, masa: 2,74 g 
cena wywoławcza: 1 500 zł

estymacja: 1 800 – 2 500

109 

pIERścIONEK-OBRącZKA 
Europa Zachodnia, poł. XX w. 

złoto pr. 0,750, 3 brylanty ł. ~ 0,15 ct I/VS,  
12 szmaragdów w szlifach carré ł. ~ 0,17 ct,  
rozmiar: 14, masa: 2,07 g 
cena wywoławcza: 2 800 zł

estymacja: 3 400 – 4 000
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pIERścIONEK Z RUBINAmI  
SYNTETYcZNYmI I dIAmENTAmI 
l. 50.–60. XX w. 

żółte i białe złoto brak pr., 8 diamentów ł. ~ 0,45 ct H/VS-P1, 
8 rubinów syntetycznych w szlifach carré ł. ~ 0,45 ct,  
rozmiar: 14, masa: 10,11 g 
cena wywoławcza: 4 800 zł

estymacja: 6 000 – 8 000

112 

pIERścIONEK W TYpIE ART décO 
l. 50. XX w. 

żółte i białe złoto brak pr., 1 korund syntetyczny  
o barwie szafiru ~ 1,50 ct, 8 rozet diamentowych,  
rozmiar: 17, masa: 11,64 g 
cena wywoławcza: 4 800 zł

estymacja: 5 500 – 6 500
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BROSZA W fORmIE KOKARdY 
Francja, poł. XX w. 

złoto pr. 0,750, platyna pr. 0,850, 8 diamentów w szlifach 
mieszanych (brylantowy i 8/8) ~ ł. 0,40 ct G-H/VS-SI, 
14 rubinów ł. ~ 0,40 ct, wymiary: 6 x 5 cm, masa: 19,00 g 
cena wywoławcza: 9 500 zł

estymacja: 12 000 – 15 000
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dEWIZKA ZłOTA
Wielka Brytania, kon. XIX w.  

złoto pr. „18K”, splot typu „pancerka”,  
długość: 40,5 cm, masa: 49,31 g 
cena wywoławcza: 20 000 zł

estymacja: 24 000 – 30 000

116 

BRANSOLETA 
Z mOTYWEm WIcI ROśLINNEJ 
Francja, 1 poł. XX w. 

złoto pr. 0,750, grawerowane detale, łańcuszek 
zabezpieczający, długość: 19,5 cm, masa: 27,75 g 
cena wywoławcza: 11 000 zł

estymacja: 13 000 – 17 000

115 

WISIOREK 
Z chWOSTAmI I mEdALIONEm 
Francja, kon. XIX w. 

złoto pr. 0,750, grawerowane detale, 2 ozdoby w formie 
chwostów, 1 ozdoba w formie medalionu otwieranego 
w środku ze szkłem i miejscem na fotografię, chwosty 
i medalion ozdobione szkłami o barwie rubinu,  
długość: 6,5 cm, masa: 8,28 g; stan zachowania:  
brak 1 ramki ze szkłem 
nieoryginalne cena wywoławcza: 3 400 zł

estymacja: 4 000 – 5 000
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dEWIZKA ZłOTA
Francja, pocz. XX w. złoto pr. 0,750, ażurowe,  
dekoracyjne ogniwa, długość: 77 cm, masa: 24,36 g 

cena wywoławcza: 9 500 zł
estymacja: 12 000 – 15 000

118 

dEWIZKA Z SUWAKIEm 
2 poł. XIX w. 

złoto dwubarwne brak pr., podwójny łańcuch 
typu „kłos”, ozdobny suwak dekorowany motywem 
kwiatowym, długość: 78 cm, masa: 32,58 g 
cena wywoławcza: 14 000 zł

estymacja: 16 000 – 20 000

119 

dEWIZKA  
O SpLOcIE TYpU 
„KłOS” 
Francja, 2 poł. XIX w. 

złoto pr. 0,750, podwójny 
łańcuch typu „kłos”, 
dekorowany 2 suwakami, 
kluczyk do nakręcania 
zegarka kieszonkowego 
zwieńczony krzyżykiem, 
emalia czarna, 
grawerowane detale, 
długość: 39 cm, masa: 
23,01 g; stan zachowania: 
nieznaczne ubytki emalii 
cena wywoławcza: 10 000 zł

estymacja: 12 000 – 15 000

117 118 119 
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KOLcZYKI W TYpIE „dAY ANd NIGhT” 
2 poł. XIX w. 

złoto brak pr., grawerowane detale, 4 korale rzeźbione 
w formach róż, 2 perły słodkowodne, 2 granaty ł. ~ 0,20 ct, 
dekorowane motywem kokard,  
długość: 7,4 cm, masa: 14,19 g 
cena wywoławcza: 4 200 zł

estymacja: 5 000 – 6 500

121 

BROSZA KORALOWA W fORmIE GAłąZKI 
Neapol, 3 ćw. XIX w. 

złoto brak pr., koral rzeźbiony w formie owoców i liści, 
wymiary: 5,8 x 4,6 cm, masa: 16,68 g 
cena wywoławcza: 4 600 zł

estymacja: 5 500 – 8 000
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KOLcZYKI - RZEźBIONE RóŻE 
l. 50.–60. XX w. 

złoto pr. ~ 0,575, grawerowane, 2 korale Sardegna, 
rzeźbione w formach róż, długość: 1,9 cm, masa: 6,85 g 
cena wywoławcza: 4 600 zł

estymacja: 5 500 – 6 500

123 

WISIOREK W fORmIE RóŻY 
l. 50.–60. XX w. 

złoto pr. ~ 0,575, grawerowane, 1 koral japoński – momoiro, 
rzeźbiony w formie róży, długość: 3,9 cm, masa: 8,54 g 
cena wywoławcza: 4 600 zł

estymacja: 5 500 – 6 500
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BROSZA W fORmIE pUdLA 
Francja, 2 poł. XX w. 

złoto pr. 0,750, grawerowane detale, 14 rubinów 
ł. ~ 0,50 ct, 1 szmaragd ~ 0,01 ct,  
wymiary: 4,5 x 3,9 cm, masa: 17,01 g 
cena wywoławcza: 7 500 zł

estymacja: 8 500 – 11 000

124 

BROSZA-GłOWA KONIA 
Francja, 2 poł. XX w. 

złoto pr. 0,750, częściowo satynowane, 1 rubin kaboszon 
~ 0,10 ct, wymiary: 5,2 x 2,8 cm, masa: 19,09 g 
cena wywoławcza: 8 500 zł

estymacja: 10 000 – 12 000
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SZpILKA-mUchA 
Włochy, poł. XX w. 

złoto pr. 0,750, 2 rubiny ł. ~ 0,30 ct, 2 diamenty w szlifach 
8/8 ł. ~ 0,02 ct G/VS, łańcuszek zabezpieczający,  
długość: 6,6 cm, wymiary części ozdobnej: 2,1 x 1,9 cm, 
masa: 4,07 g; dołączono: oryginalne etui 
cena wywoławcza: 3 400 zł

estymacja: 4 000 – 6 000

128 

BROSZA W fORmIE ŻUKA 
Francja, 2 poł. XX w. 

złoto pr. 0,750, grawerowane detale, 1 agat kaboszon 
w formie kropli ~ 8,20 ct, 1 diament ~ 0,20 ct I/VS,  
2 rubiny ł. ~ 0,07 ct, 24 rozety diamentowe, 2 brylanty, 
wymiary: 2,8 x 2,6 cm, masa: 10,61 g; stan zachowania: 
1 szt. brylant odwrotnie osadzony 
cena wywoławcza: 5 500 zł

estymacja: 6 500 – 8 500

126 

BROSZA W fORmIE mUchY 
2 poł. XX w. 

złoto brak pr., grawerowane detale, 2 szmaragdy  
ł. ~ 0,02 ct, wymiary: 2,4 x 2,5 cm, masa: 4,32 g 
cena wywoławcza: 1 800 zł

estymacja: 2 200 – 2 800
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NASZYJNIK Z GRANATAmI I pERłAmI 
XIX/XX w. 

wisior srebro złocone, 4 granaty owalne fasetowane  
ł. ~ 9,50 ct, 18 pereł, pojedynczy sznur pereł hodowanych 
słodkowodnych, wtórny, zapięcie złoto brak pr.,  
wymiary wisiora: 4,4 x 5,5 cm,  
długość naszyjnika: 49 cm, masa: 30,56 g 
cena wywoławcza: 2 800 zł

estymacja: 3 400 – 4 000

131

BROSZKA Z GRANATAmI
2 poł. XIX w.

metal, granaty fasetowane,  
wymiary: 4,6 x 3,7 cm, masa: 12,25 g
cena wywoławcza: 1 700 zł

estymacja: 2 000 – 2 800

130

BROSZA Z GRANATAmI I pERłAmI
2 poł. XIX w.

metal, 1 granat owalny fasetowany, granaty fasetowane, 
perły słodkowodne, wymiary: 5 x 5 cm, masa: 11,75 g
cena wywoławcza: 2 800 zł

estymacja: 3 400 – 4 500
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KOmpLET – NASZYJNIK I KLIpSY 
Z GRANATAmI
kon. XIX w.

naszyjnik, srebro złocone pr. 0,800, dwa sznury granatów 
fasetowanych, 1 granat owalny fasetowany, długość: 
45 cm, masa: 114,16 g; klipsy, srebro złocone pr. 0,800, 
12 granatów fasetowanych, długość: 3 cm, masa: 8,70 g
cena wywoławcza: 5 000 zł

estymacja: 6 000 – 8 000
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NASZYJNIK Z pERłAmI – TRZY 
BRANSOLETKI 
XX w.

złoto pr. 0,585, 15 pereł Akoya, średnica: 6,5 - 6,8 mm, 
długość naszyjnika: 60 cm, długość bransoletek: 20 cm, 
masa: 31,43 g
cena wywoławcza: 9 500 zł

estymacja: 12 000 – 15 000
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BROSZO-WISIOR – ZApINKA dO pEREł
Włochy, 2 poł. XX w.

żółte i białe złoto pr. 0,750, 1 perła hodowana  
słodkowodna pierścieniowa , średnica: 1,4 - 16,2 mm,  
84 diamenty w szlifach mieszanych (brylantowym i 8/8)  
ł. ~ 1,00 ct H/VS-SI, wymiary: 5 x 3,7 cm, masa: 13,87 g
cena wywoławcza: 13 000 zł

estymacja: 15 000 – 18 000

135

BROSZA Z pERłą
poł. XX w.

złoto brak pr., 1 perła hodowana o wymiarach:  
11,3 x 8,5 mm, rozety diamentowe,  
długość: 3,8 cm, masa: 3,82 g
cena wywoławcza: 2 400 zł

estymacja: 2 800 – 4 000
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pIERścIONEK EmALIOWANY 
Z pRZEdSTAWIENIEm KOBIETY
1 poł. XX w., Limoges

złoto pr. 0,750 (francuska punca importowa), emalia 
wielobarwna, na odwrociu napis: „Jardonnaud/Limoges”, 
rozmiar: 11, masa: 2,34 g
cena wywoławcza: 1 000 zł

estymacja: 1 200 – 1 400

137

WISIOREK Z pRZEdSTAWIENIEm KOBIETY
pocz. XX w.

złoto brak pr., emalia wielobarwna, na odwrociu napis: 
„Bonnad?/Limoges”, długość: 2,8 cm z zawiesiem,  
masa: 1,73 g
cena wywoławcza: 750 zł

estymacja: 900 – 1 200

138

SZpILKA Z WIZERUNKIEm ATENY
Francja, pocz. XX w.

złoto pr. 0,750, emalia, długość: 7,8 cm, wymiary części 
ozdobnej: 1,8 x 1,3 cm, masa: 3,78 g
cena wywoławcza: 1 500 zł

estymacja: 1 800 – 2 400
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ZEGAREK-BROSZA dEKOROWANY 
mOTYWEm KOKARdY
Napoleon, pocz. XX w.

złoto pr. 0,750, grawerowane detale, emaliowany wizerunek 
kobiety, 6 rautów diamentowych, okrągła tarcza z arabskimi 
indeksami godzinowymi, wymiary: 5,8 x 3,8 cm,  
średnica: 3,2 cm, masa: 21,22 g
cena wywoławcza: 5 500 zł

estymacja: 6 500 – 7 500

141

ZEGAREK-BROSZA dEKOROWANY 
mOTYWEm KOKARdY
Avia 17 Jewels, pocz. XX w.

złoto pr. 0,750, emalia czerwona, okrągła tarcza z arabskim 
i kreskowymi indeksami godzinowymi, funkcja broszki, 
wymiary: 4 x 4 cm, średnica zegarka: 1,8 cm,  
masa brutto: 13,29 g
cena wywoławcza: 4 400 zł

estymacja: 5 500 – 6 500

139

dEWIZKA EmALIOWANA
kon. XIX w.

białe złoto pr. „14 K”, emalia czerwona i czarna,  
długość: 36 cm, masa: 6,63 g
cena wywoławcza: 2 600 zł

estymacja: 3 200 – 3 800
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WISIOREK W fORmIE  
cZTEROLISTNEJ KONIcZYNY
Francja, pocz. XX w.

złoto pr. 0,750, grawerowane, 1 perła słodkowodna,  
wymiary: 2,1 x 1,4 cm z zawiesiem, masa: 1,18 g
cena wywoławcza: 550 zł

estymacja: 600 – 750

143

SZpILKA Z mOTYWEm  
cZTEROLISTNEJ KONIcZYNY
Francja, pocz. XX w.

złoto pr. 0,750, grawerowane detale, 1 perła słodkowodna, 
długość: 6,5 cm, średnica części ozdobnej: 1,5 cm,  
masa: 1,96 g
cena wywoławcza: 900 zł

estymacja: 1 100 – 1 700

144

SZpILKA dO KRAWATA  
Z mOTYWEm KONIcZYNY
Francja, pocz. XX w.

złoto pr. 0,750, grawerowane detale, 1 perła słodkowodna, 
długość: 6,7 cm, średnica części ozdobnej: 1,3 cm,  
masa: 1,05 g
cena wywoławcza: 650 zł

estymacja: 700 – 850
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NASZYJNIK Z mOTYWEm KWIATóW
2 poł. XX w.

złoto brak pr., dwubarwne, grawerowane detale, łańcuszek 
Francja, złoto pr. 0,750, wymiary wisiorka: 2,5 x 1,3 cm, 
długość naszyjnika: 38,5 cm, masa: 3,33 g
cena wywoławcza: 1 400 zł

estymacja: 1 700 – 2 000

145

KOLcZYKI W fORmIE KWIATóW
XIX/XX w.

złoto pr. 0,750 (francuskie punce importowe),  
średnica: 1,1 cm, masa: 2,42 g; sygn.: „J.SAPYK”
cena wywoławcza: 1 000 zł

estymacja: 1 200 – 1 500

147

BROSZA W fORmIE KWIATU ORchIdEI
2 poł. XX w.

złoto pr. nieczytelna, dwubarwne, grawerowane detale, 
1 perła hodowana słodkowodna,  
wymiary: 5,6 x 3,8 cm, masa: 8,11 g
cena wywoławcza: 3 600 zł

estymacja: 4 000 – 5 000
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SZpILKA dO KRAWATA  
Z mOTYWEm JEmIOłY 
Francja, pocz. XX w. 

złoto pr. 0,750, grawerowane detale, 2 perły słodkowodne, 
długość: 6,6 cm, średnica części ozdobnej: 1,4 cm,  
masa: 1,32 g 
cena wywoławcza: 600 zł

estymacja: 700 – 1 000

150

SZpILKA dO KRAWATA  
Z mOTYWEm KONIcZYNY
pocz. XX w.

złoto brak pr., 3 rozety diamentowe, długość: 8 cm,  
średnica części ozdobnej: 1,3 cm, masa: 2,46 g
cena wywoławcza: 1 200 zł

estymacja: 1 400 – 1 800

149

SZpILKA dO KRAWATA  
Z mOTYWEm KONIcZYNY
Francja, pocz. XX w.

złoto pr. 0,750, grawerowane detale, 1 turmalin kaboszon 
~ 0,01 ct, długość: 6,2 cm, średnica części ozdobnej: 1,1 cm, 
masa: 0,77 g
cena wywoławcza: 450 zł

estymacja: 550 – 650
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SpINKI dO mANKIETóW
Wielka Brytania, 1 poł. XX w.

dwustronne, złoto pr. „18 K”, długość części ozdobnej: 2 cm, 
masa: 5,88 g; dołączono etui
cena wywoławcza: 2 800 zł

estymacja: 3 400 – 4 000
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SpINKI dO mANKIETóW
Edynburg, 2006 r.

dwustronne, srebro pr. 0,925, grawerowane,  
wymiary części ozdobnej: 2 x 0,6 x 0,6 cm, masa: 28,93 g,  
sygn.: „LL”; dołączono: etui
cena wywoławcza: 1 200 zł

estymacja: 1 400 – 1 800

152

SpINKI dO mANKIETóW
Londyn, 2009 r.

srebro pr. 0,925, średnica części ozdobnej: 1,6 cm,  
masa: 16,99 g, sygn.: „TJ”; dołączono: etui
cena wywoławcza: 1 000 zł

estymacja: 1 200 – 1 400
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SpINKI dO mANKIETóW
Birmingham, 1972 r.

dwustronne, złoto pr. 0,375,  
wymiary części ozdobnej: 1,9 x 1,4 cm,  
masa: 11,82 g
cena wywoławcza: 1 900 zł

estymacja: 2 300 – 2 800

155

ZApALNIcZKA dUpONT
Francja, 2 poł. XX w., model: Ligne 1

metal złocony (20μ), faktura, wymiary: 5,8 x 3,5 x 1,3 cm, 
masa: 94,65 g; sygn.: „S. T. Dupont PARIS MADE IN 
FRANCE”, nr 7088BF
cena wywoławcza: 750 zł

estymacja: 900 – 1 000
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1. Organizatorem aukcji jest KAREA Gemstone Space Sp. z o.o. 
sp. k. z siedzibą w Warszawie (00-144) al. „Solidarnościˮ 93,  
KRS: 0000803922, NIP: 5252801067, zwany dalej Organizatorem 
Aukcji.
2. Przedmiotem aukcji jest biżuteria, zegarki, rzemiosło i inne 
obiekty powierzone przez Klientów oraz stanowiące własność 
Organizatorów Aukcji, zwane dalej obiektami. Zgodnie 
z oświadczeniami osób zgłaszających obiekty do sprzedaży, 
stanowią one ich wyłączną własność, są wolne od wad prawnych, 
nie są objęte jakimkolwiek postępowaniem administracyjnym, 
sądowym lub skarbowym, są wolne od zajęcia i zastawu oraz 
innych ograniczonych praw rzeczowych oraz nie są przedmiotem 
jakichkolwiek roszczeń osób trzecich.
3. Obiekty są opisane i ponumerowane w katalogu  aukcji. Opisy  
mogą  zostać  zmienione  lub  uzupełnione przed rozpoczęciem 
licytacji.
4. Organizator Aukcji ma prawo bez podania przyczyn, odmówić 
przyjęcia obiektu do sprzedaży aukcyjnej. Ma także prawo łączyć, 
rozdzielać obiekty i zmieniać kolejność licytacji. Może także 
wyłączyć obiekty ze sprzedaży aukcyjnej albo wprowadzić nowe 
do chwili rozpoczęcia aukcji.
5. Wszystkie obiekty są udostępniane Kupującym do obejrzenia 
osobiście przed aukcją w siedzibie Organizatora Aukcji 
w określonym w katalogu terminie, podczas tzw. wystawy 
przedaukcyjnej.
6. Organizator Aukcji zaleca dokładne obejrzenie obiektów przed 
zakupem. Każdy Obiekt katalogowy objęty jest profesjonalną 
wyceną oraz szczegółowym opisem katalogowym przygotowanym 
przez rzeczoznawców specjalizujących się w biżuterii dawnej 
i rzemiośle. Wycenę obiektów przeprowadza międzynarodowy 
ekspert diamentów, kamieni kolorowych, monet, pereł, 
surowych diamentów oraz wyrobów jubilerskich. Przedstawione 
informacje mogą być jednak niewyczerpujące, w związku z czym 
rekomendujemy kontakt z pracownikami Organizatora Aukcji w celu 
przesłania dodatkowych zdjęć lub informacji dotyczących stanu 
zachowania mailowo: karea@karea.pl lub paluch@karea.pl lub 882 
700 122 lub 882 700 336. Fakt nie podania w katalogu, że dany 
obiekt został poddany zabiegom konserwatorskim lub posiada 
widoczne uszkodzenia, nie stanowi żadnych podstaw do reklamacji. 
7. Obiekty wystawione na aukcję posiadają określoną cenę 
wywoławczą oraz estymację wartości, czyli szacunkową 
wartość dzieła. Cena wywoławcza nie zawiera opłaty 
aukcyjnej w wysokości 18% wylicytowanej ceny. Estymacja 
jest określana przez Organizatora Aukcji i nie może być 
utożsamiana z rzeczywistą rynkową wartością dzieła. Obiekty 
posiadają także cenę rezerwową znaną Organizatorowi 
Aukcji. Jest to ustalona z Właścicielem najniższa cena, 
za którą Organizator Aukcji może sprzedać obiekt. Cena 
rezerwowa nie jest wyższa niż dolna kwota estymacji. 
8.    Aukcja jest prowadzona zgodnie z przepisami prawa polskiego. 
9. Aukcja odbywa się stacjonarnie w siedzibie Organizatora 
Aukcji oraz jednocześnie w internecie za pośrednictwem 

współpracujących z Organizatorem Aukcji internetowych 
platform aukcyjnych, w oparciu o podany katalog obiektów 
umieszczony na tychże stronach internetowych i odpowiednich 
nośnikach elektronicznych. 
10. W licytacji można uczestniczyć poprzez dedykowaną stronę 
internetową, zgodnie z regulaminem uczestnictwa w aukcji 
zawartym na tej stronie.
11. Osoby, które chcą brać udział w licytacji zobowiązane są dostarczyć 
Zlecenie Licytacji osobiście, e-mailem (skan dokumentu z podpisem) 
lub za pośrednictwem poczty do siedziby Organizatorów Aukcji lub 
dokonać wcześniej rejestracji w systemie internetowym danej strony, 
według wzoru prezentowanego na tejże stronie najpóźniej 24 godziny 
przed rozpoczęciem licytacji. Rejestracja i jej potwierdzenie przez 
organizatorów jest warunkiem koniecznym uczestnictwa w aukcji. 
Organizator Aukcji ma prawo odmówić osobie prawnej bądź fizycznej 
wzięcia udziału w licytacji bez podania przyczyny.
12. Obiekty są licytowane od ceny wywoławczej w górę. Licytacja 
odbywa się zgodnie z tabelą postąpień.

TABELA pOSTąpIEń
CENA oD Do  PoSTąPIENIE
 

powyżej 500 000 wg uznania Organizatora Aukcji
13. Licytacje prowadzi Aukcjoner. Obiekty są licytowane od ceny 
wywoławczej w górę. W określonych przypadkach Aukcjoner 
może licytować poniżej ceny wywoławczej. Zakończenie licytacji 
i sprzedaż zostają potwierdzone uderzeniem młotka aukcyjnego. 
Nabywcą zostaje osoba oferująca najwyższą kwotę, wskazaną 
przez Aukcjonera. Oznacza to zawarcie pomiędzy Organizatorami 
Aukcji a Kupującym Umowy (zgodnie z art. 70.2 § 2 Kodeksu 
Cywilnego).
14. Zawarcie transakcji warunkowej, oznacza iż Kupujący jest 
zobowiązany do wykupienia obiektu, jeżeli Organizator Aukcji, 
po uprzedniej konsultacji z Właścicielem, wyrazi zgodę na sprzedaż 
w oferowanej cenie. Organizator Aukcji ma 5 dni roboczych 
na uzyskanie zgody i poinformowanie Kupującego o warunkach 
sprzedaży. Kupujący może też wykupić obiekt po cenie rezerwowej. 
W przypadku pojawienia się innego oferenta proponującego cenę 
rezerwową, Organizatorzy Aukcji dają Kupującemu pierwszeństwo 
zakupu w tej cenie.
15. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej 
w ten sposób umowy.
16. W przypadku istnienia sporu Organizator Aukcji rozstrzyga spór.

0–1 000   50 

1 000–2 000  100 

2 000–5 000  200 

5 000–10 000  500 

10 000–20 000  1 000 

20 000–50 000  2 000 

50 000–100 000  5 000 

100 000–200 000  10 000 

200 000–500 000  20 000

regulamin aukcji karea gemstone space



71

ix aukcja biżuterii dawnej i współczesnej

17. Za obiekty sprzedane podczas aukcji Organizator Aukcji 
wystawia paragon fiskalny lub fakturę VAT marża. Organizatorzy 
Aukcji wydają certyfikat zakupu obiektu podpisany przez eksperta 
Karea Gemstone Space oraz inne dokumenty dołączone do obiektu.
18. Za wylicytowane obiekty Kupujący zobowiązany jest do zapłaty 
należności w terminie 7 dni od dnia aukcji. Po uprzedniej zgodzie 
Organizatorów Aukcji istnieje możliwość wpłaty 20% zadatku i wykupienie 
w ciągu 14 dni od aukcji.
19. W przypadku niedotrzymania warunków Umowy przez Nabywcę, 
Organizator Aukcji może odstąpić od Umowy zawartej z uczestnikiem 
licytacji, poprzez złożenie jednostronnego oświadczenia woli w tym 
zakresie. Organizator Aukcji zastrzega sobie również prawo sądowego 
dochodzenia realizacji Umowy i obciążenia Nabywcy wszelkimi 
kosztami wynikłymi z tego tytułu. Niedotrzymanie warunków Umowy 
przez Nabywcę skutkuje także automatycznym niedopuszczeniem 
Nabywcy do uczestnictwa w kolejnych aukcjach Organizatora. 
20. Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna w wysokości 
18%. Opłata aukcyjna obowiązuje również przy sprzedaży poaukcyjnej, 
czyli po zakończeniu aukcji. Poaukcyjna sprzedaż obiektów podlega 
także warunkom sprzedaży określonym w Regulaminie Aukcji.
21. Płatność może zostać dokonana gotówką bezpośrednio w siedzibie 
firmy, kartą płatniczą (akceptujemy karty VISA i MasterCard)  
lub przelewem bankowym na konto wskazane w katalogu oraz 
na stronie internetowej nr konta 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.
22. W przypadku płatności w innych walutach, kwoty będą księgowane 
po aktualnym kursie zakupu waluty NBP. Dodatkowo Organizator 
Aukcji dolicza 1% od całej należnej kwoty z tytułu obsługi transakcji 
walutowej.
23. Prawo własności zakupionego obiektu przechodzi na Nabywcę 
w momencie dokonania całej wpłaty, która finalizuje proces sprzedaży. 
24. Odbiór nabytego w trakcie licytacji obiektu jest możliwy od razu 
w przypadku zapłaty gotówką. W przypadku płatności w formie 
przelewu bankowego, odbiór obiektu jest możliwy osobiście 
w momencie zaksięgowania pełnej kwoty za wylicytowany obiekt 
lub obiekty na koncie bankowym Organizatora Aukcji. Obiekt może 
być wydany Nabywcy po okazaniu dokumentu tożsamości lub 
Pełnomocnikowi Nabywcy na podstawie pisemnego upoważnienia.
25. W przypadku nie odebrania obiektu w terminie 30 dni od dnia 
wylicytowania obiektu Nabywca zostanie obciążone kosztami 
przechowywania w wysokości 2% ceny ich sprzedaży miesięcznie, 
chyba że zostało ustalone indywidualnie z Organizatorem Aukcji. 
26. Na prośbę Nabywcy Organizator Aukcji może wysłać wylicytowany 
i opłacony przez niego obiekt pocztą kurierską na wskazany przez 

Nabywcę adres. Wszelkie koszty przesyłki, ubezpieczenia ponosi 
Nabywca. Powyższe kwoty wg ustaleń z Organizatorem będą zapłacone 
przed wysyłką obiektu. Organizator Aukcji nie odpowiada za uszkodzenia 
lub zaginięcie przesyłki w trakcie transportu. Przechowywanie i wysyłka 
dzieł odbywa się na koszt i ryzyko Nabywcy.
27. Organizator Aukcji potwierdza autorstwo oraz inne cechy obiektu 
opisane w katalogu. Gdyby jednak opis okazał się niezgodny ze stanem 
rzeczywistym w istotnej kwestii, Nabywca może w ciągu 14 dni od daty 
aukcji zwrócić obiekt do Organizatorów Aukcji, który w takim wypadku 
zwróci całą wpłaconą kwotę. Zakwestionowanie opisu katalogowego 
musi być udokumentowane wiarygodnymi ekspertyzami.
28. Organizatorzy Aukcji nie ponoszą odpowiedzialności za ukryte 
wady fizyczne i prawne zakupionych obiektów.
29. Polskie muzea rejestrowane mają prawo pierwokupu po cenie 
wylicytowanej pod warunkiem, że zgłoszą to bezpośrednio 
po zakończeniu licytacji obiektu. Mogą tego dokonać przedstawiciele 
muzeów, którzy najpóźniej w dniu licytacji okazali pełnomocnictwa 
do zakupu.
30. Dane osobowe Kupujących pozostają do wyłącznej 
wiadomości Organizatora Aukcji. Uczestnik aukcji wyraża zgodę 
na przechowywanie i przetwarzanie przez Organizatora podanych 
danych osobowych w celach koniecznych do przeprowadzenia aukcji 
oraz do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży dzieła. Podstawa 
prawna przetwarzania danych osobowych, cel przetwarzania danych 
osobowych, informacje o odbiorcach danych osobowych, transferze 
danych, okresie przechowywania danych, informacje o dostępie 
do danych i prawach uczestnika w związku z przetwarzaniem jego 
danych oraz inne niezbędne postanowienia dotyczące danych 
osobowych zawarte w polityce prywatności na stronie internetowej 
Organizatora Aukcji. Przetwarzania danych osobowych uczestników 
odbywa się na podstawie przyjętego przez Organizatora regulaminu 
przetwarzania i przechowywania danych osobowych.
31. Organizator Aukcji nie ponosi żadnej odpowiedzialności 
za problemy związane z udziałem w aukcji poprzez systemy 
internetowe, spowodowane przez uwarunkowania niezależne 
od Organizatorów i leżące poza ich zasięgiem, m.in.: za awarie wszelkich 
łączy internetowych i telefonicznych (krajowych i zagranicznych), jak też 
innych awarii sprzętu, który nie jest własnością organizatorów i nie jest 
pod ich opieką.
32. Organizator Aukcji przypomina, że zgodnie z przepisami polskiego 
prawa wywóz obiektów poza granice wymaga stosownych pozwoleń. 
33. Uczestnik podejmując decyzję o udziale w aukcji potwierdza, 
iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem aukcji oraz klauzulą 
informacyjną dotyczącą danych osobowych, o której mowa w pkt. 
30 powyżej i w pełni je akceptuje.

OZNAcZENIA pRZY OpISIE pOZYcJI:
* - obiekty z ceną rezerwową
** - istnieje możliwość zmiany rozmiaru lub długości obiektu, info w salonie KAREA

opracowanie katalogu
karolina sobolewska – ekspert diamentów, kamieni kolorowych, monet, pereł, wyrobów jubilerskich,  
beata paluch – ekspert biżuterii dawnej, koordynator aukcji 
patrycja czarnecka – katalogowanie obiektów, modelka, joanna strzemecka – autor zdjęć produktowych, maria bażyńska – modelka,  
andrzej chojnacki – skład i łamanie katalogu, zuzanna sosnowska – fotograf zdjęć stylizowanych
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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
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