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Regulamin Aukcji Internetowej - obowiązuje od dnia 14 stycznia 2019r.  
 

I. Definicje 
 

1. Organizatorem Aukcji jest Art&Passion sp. z o.o. sp. k.  
2. Serwis Aukcyjny jest to usługa aukcji internetowych dostępna na stronie www.auxioner.com 
3. Licytujący to  użytkownik zarejestrowany w serwisie aukcyjnym, który korzysta  lub  zamierza korzystać z 

Serwisu Aukcyjnego oraz zaakceptował zapisy niniejszego Regulaminu, dalej zwany Użytkownik lub 
Licytujący. 
 

II. Postanowienia ogólne 
 

1. Organizator Aukcji gwarantuje zgodność cech obiektów opisanych na stronie internetowej 
www.auxioner.com ze stanem faktycznym. 

2. Organizator Aukcji zastrzega sobie prawo do wycofania obiektów z aukcji bez podania przyczyn  
i nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności. 

3. Organizator Aukcji zastrzega sobie prawo uniemożliwienia uczestnictwa w aukcji bez podania przyczyn. 
4. Organizator Aukcji nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne oferowanych obiektów. 
5. Wszelkie reklamacje rozpatrywane będą zgodnie z przepisami prawa polskiego. 
6. Organizator Aukcji nie ponosi odpowiedzialności za błędy wynikłe podczas licytacji internetowej  

(w szczególności opóźnienia) wskutek złego funkcjonowania łączy internetowych i/lub oprogramowania. 
 

III. Rejestracja, Użytkownik i Licytujący 
 
1. Licytującym w aukcji mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie o pełnej zdolności do czynności prawnych. 
2. Warunkiem uczestnictwa w aukcji internetowej jest wcześniejsza rejestracja i utworzenie konta  

w serwisie www.auxioner.com , jednoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu. Użytkownik będący 
osobą fizyczną zobowiązany jest podać imię, nazwisko, aktywny adres email, adres zamieszkania, 
telefon kontaktowy. W celu utworzenia konta Użytkownik podaje swój login, hasło  

3. Konto zostanie aktywowane, gdy Użytkownik potwierdzi link aktywacyjny, przesłany przez platformę 
auxioner.com na adres email podany podczas rejestracji  

4. Licytujący, ma bezwzględny obowiązek i  zobowiązuje się podać prawdziwe i pełne dane identyfikacyjne 
oraz aktualizować je na bieżąco. W celu aktualizacji danych należy skontaktować się z auxioner.com : 
info@auxioner.com 

5. Organizator Aukcji zastrzega sobie prawo do wyrywkowego badania prawdziwości danych podanych 
przez Licytującego. 

6. Organizator Aukcji rezerwuje sobie prawo do zablokowania konta Licytującego jeżeli działanie 
Licytującego było sprzeczne z regulaminem, a w szczególności, gdy Licytujący nie wywiązuje się ze 
swych zobowiązań (nie wykupuje wylicytowanych obiektów). 

7. W takim przypadku Organizator Aukcji ma prawo zawiadomić innych Wystawców o tym fakcie . 
8. Dane Licytującego pozostają do wyłącznej wiadomości Organizatora Aukcji oraz właściciela serwisu 

www.auxioner.com  i podlegają ochronie zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych. 
9. Przystępując do aukcji Licytujący/Użytkownik potwierdza znajomość niniejszego Regulaminu, 
10. Przystępując do aukcji Licytujący/Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych przez 

Organizatora Aukcji dla celów niezbędnych do realizacji usługi zgodnie z  art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) 
(Dz. Urz. UE L119/1) 

 
IV. Miejsce Aukcji 

 
1. Aukcja internetowa odbywa się w serwisie internetowym www.auxioner.com  
2. Wszystkie obiekty oferowane na aukcji internetowej można oglądać w siedzibie Organizatora Aukcji  
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V. Przebieg Aukcji Internetowej 

 
1. Aukcje odbywają się w określonych ramach czasowych. 
2. Rozpoczęcie i zakończenie aukcji internetowej następuje w określonym dniu i godzinie.  
3. Licytujący potwierdzając kwotę poprzez kliknięcie przycisku "Licytuj" lub „Podbij” składa prawnie wiążącą 

umową kupna-sprzedaży zgodnie z zapisami Kodeksu cywilnego 
4. Zakup na aukcji nie podlega rezygnacji 
5. W przypadku, gdy złożone zostaną dwie oferty o tej samej wysokości, pierwszeństwo ma oferta złożona 

wcześniej. 
6. Serwis aukcyjny rejestruje wartość ofert oraz czas ich złożenia  
7. Kwoty podbicia (postęp) w aukcji określa poniższy model: 

 
▪ Od 0,00 PLN do 3’000,00, postęp 100,00 PLN 
▪ Od 3’000,00 do 5’000,00, postęp 200,00 PLN 
▪ Powyżej 5’000,00 PLN postęp, 500,00 PLN 

 
VI. Warunki zakupu 

 
1. Nabywcą jest osoba, która zaoferuje najwyższą cenę za dany obiekt w czasie trwania Aukcji Internetowej. 
2. Zgłoszenie maksymalnej oferty:  

Licytujący zobowiązany jest licytować minimalną kwotą podaną jako podpowiedź w polu „Licytuj”. Istnieje 
także możliwość podania kwoty wyższej niż minimalne postąpienie, wówczas Licytujący przed 
ostateczną akceptacją oferty, może zdecydować o formie swojej oferty, wg. poniższych opcji: 
a. chce zalicytować wyższą kwotę i od razu ma zostać wyświetlona wyższa oferta w licytacji 
b.  system ma automatycznie licytować do wskazanego przez Licytującego limitu.Podana kwota stanowi 

maksymalny limit oferty, ukryty dla innych uczestników aukcji  
3. Do wylicytowanej kwoty doliczona zostanie opłata aukcyjna w wysokości  12% od wylicytowanej kwoty. 
4. Podatek VAT nie jest wliczony w opłatę aukcyjną i zostanie doliczony do opłaty aukcyjnej, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami.  
5. Należność za zakupiony obiekt (kwota wylicytowana + opłata aukcyjna + podatek VAT) powinna zostać 

wpłacona  
w całości w terminie 7 dni od daty zakończenia aukcji. Płatność należy dokonać za pomocą przelewu 
bankowego 

6. Płatności przelewem bankowym należy dokonywać na konto w  Bank BGŻ BNP Paribas S.A., numer: 30 
1750 0009 0000 0000 3544 0445. 

7. Walutą aukcji jest PLN i wartość wyrażona w tej walucie stanowi podstawę rozliczeń. 
8. Organizator aukcji akceptuje regulowanie równowartości należnej kwoty również w walutach EUR i USD. 

Dane do przelewu zostaną podane po uzgodnieniu z Organizatorem Aukcji kursu wymiany i 
ewentualnych kosztów bankowych. 

9. Wszelkie koszty transferu środków i opłaty bankowe pokrywa Licytujący/Nabywca. 
 

VII. Reklamacje 
 

Nabywca ma prawo w ciągu 14 dni zwrócić zakupiony obiekt, wyłącznie jeżeli jego opis katalogowy nie 
zgadza się ze stanem faktycznym, co powinno być poparte wiarygodnymi ekspertyzami. 

 
VIII. Odbiór wylicytowanych obiektów 

 
1. Obiekty wylicytowane i zapłacone powinny być odebrane w ciągu 14 dni od daty zakończenia aukcji. 

Dalsze przechowywanie wylicytowanych obiektów jest możliwe po uzgodnieniu warunków z 
Organizatorem Aukcji, za dodatkową opłatą. 
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2. Obiekty wylicytowane i zapłacone mogą być wysłane na koszt Nabywcy pocztą kurierską, zgodnie z jego 
instrukcją i po uzgodnieniu warunków z Organizatorem Aukcji. Organizator Aukcji może odmówić wysyłki, 
jeżeli istnieje ryzyko uszkodzenia obiektu podczas transportu. 

3. Organizator Aukcji może zapakować obiekty do wysyłki po ustaleniu warunków z Nabywcą i opłaceniu 
kosztów pakowania. Organizator aukcji nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia obiektu w trakcie 
transportu. 

 


