Terms and conditions of the Internet Auction

Regulamin Aukcji Internetowej
I.

Definicje

I. Definitions

1. Organizatorem Aukcji jest Auxioner.com Agnieszka DomańskaPenar z siedzibą w Głogowie Małopolskim, ul. Szymanowskiego 4.

1. The Auction is organized by Auxioner.com Agnieszka
Domańska-Penar, Glogow Malopolski ul.Szymanowskiego 4.

2. Serwis Aukcyjny jest to usługa aukcji internetowych dostępna na
stronie www.auxioner.com

2. Auction Site is an online auction service available
at www.auxioner.com

3. Licytujący jest to
użytkownik zarejestrowany w serwisie
aukcyjnym, który korzysta lub zamierza korzystać z Serwisu
Aukcyjnego oraz zaakceptował zapisy niniejszego regulaminu.

3. The Bidder is a user registered on the auction site who uses
or intends to use the Auction Site and accepts the provisions
of these Regulations.

II.

Postanowienia ogólne

1. Przedmiotem Aukcji są dzieła sztuki przyjęte w komis od ich
twórców, aktualnych właścicieli. Zgodnie z oświadczeniem
twórców ich dzieła są wolne od wad prawnych, prawnorzeczowych i nie są obciążone prawami osób trzecich.
2. Organizator Aukcji zastrzega sobie prawo do wycofania obiektów
z aukcji bez podania przyczyn i nie ponosi z tego tytułu żadnej
odpowiedzialności.

II. General provisions
1. The subject of the Auction are works of art accepted in the
commission from their creators, current owners. according to
with the statement of the creators of their work, they are free
from legal and material defects and are not encumbered with
the rights of third parties.

uniemożliwienia

2. The Auction Organizer reserves the right to withdraw
objects from the auction without giving reasons and does not
bear any responsibility for this.

4. Organizator Aukcji nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady
fizyczne i prawne oferowanych obiektów.

3. The Auction Organizer reserves the right to prevent
participation in the auction without giving reasons.

5. Licytującemu nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy i
rezygnacji z zakupu. Organizator Aukcji ma prawo dochodzić
należności za wylicytowaną pracę na drodze prawnej.

4. The Auction Organizer is not responsible for the hidden
physical and legal defects of the offered facilities.

3. Organizator Aukcji zastrzega sobie prawo
uczestnictwa w aukcji bez podania przyczyn.

6. Wszelkie reklamacje rozpatrywane będą zgodnie z przepisami
prawa polskiego.
7. Organizator Aukcji nie ponosi odpowiedzialności za błędy wynikłe
podczas licytacji internetowej (w szczególności opóźnienia)
wskutek złego funkcjonowania łączy internetowych i/lub
oprogramowania.

5. The Bidder is not entitled to withdraw from the contract and
resign from the purchase. The Auction Organizer has the right
to claim for the auctioned work through legal channels.
6. All complaints will be considered in accordance with the
provisions of Polish law.
7. The Auction Organizer is not responsible for errors resulting
from the online auction
(delays in particular) due to malfunctioning of Internet
connections and / or software.

III.

Rejestracja i Licytujący

III Registration and Bidding

1. Licytującym w aukcji mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie o
pełnej zdolności do czynności prawnych.

1. Auctioning in the auction can only be people of full legal
capacity.

2. Warunkiem uczestnictwa w aukcji internetowej jest
wcześniejsza
rejestracja
i
utworzenie
konta
w serwisie www.auxioner.com , jednoznaczna z akceptacją
niniejszego regulaminu. Licytujący będący osobą fizyczną
zobowiązany jest podać imię, nazwisko, aktywny adres email,
adres domowy, telefon kontaktowy. W celu utworzenia konta
użytkownik podaje swój login, hasło

2. A pre-registration and creation of an account is a prerequisite for participation in the online auction

3. Konto zostanie aktywowane, gdy Licytujący potwierdzi link
aktywacyjny, przesłany przez platformę auxioner.com na adres
email podany podczas rejestracji
4. Organizator Aukcji może zarejestrować i utworzyć konto
użytkownika
bez
procedury
wysyłania
linku,
za zasadzie odrębnej autoryzacji.
5. Licytujący 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
6. Organizator Aukcji zastrzega sobie prawo do wyrywkowego
badania prawdziwości danych podanych przez Licytującego.
7. Organizator Aukcji rezerwuje sobie prawo do zablokowania
konta Licytującego jeżeli działanie Licytującego było sprzeczne
z regulaminem, a w szczególności, gdy Użytkownik nie
wywiązuje się ze swych zobowiązań (nie wykupuje
wylicytowanych obiektów).
8. W takim przypadku Organizator Aukcji ma prawo zawiadomić
innych Wystawców o tym fakcie .
9. Dane Licytującego pozostają do wyłącznej wiadomości
Organizatora Aukcji oraz właściciel serwisu www.auxioner.com
i podlegają ochronie zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych
Osobowych.

at www.auxioner.com, unambiguous to the acceptance of
these regulations. The bidder who is a natural person is
obliged to provide the first name, surname, active email
address, home address, telephone number. In order to create
an account, the user provides his login and password
3. The account will be activated when the Bidder confirms the
activation link sent by the auxioner.com platform to the e-mail
address provided during registration
4. The Auction Organizer can register and create a user
account without the procedure of sending a link,
under the principle of separate authorization.
5. The bidder undertakes to provide true and complete
identification data and update it on an ongoing basis. To
update
the
data,
please
contact
auxioner.com:
info@auxioner.com
6. The Auction Organizer reserves the right to randomly check
the accuracy of data provided by the Bidder.
7. The Auction Organizer reserves the right to block the
Bidder's account if the Bidder's action was contrary to the
regulations, and in particular when the User does not comply
from his obligations (he does not buy out the purchased
objects).
8. In this case, the Auction Organizer has the right to notify
other Exhibitors about this fact.
9. The Bidder's data remain the exclusive information of the
Auction Organizer and the owner of www.auxioner.com and
are protected in accordance with the Personal Data Protection
Act.

10. Przystępując do aukcji Licytujący potwierdza znajomość
niniejszego Regulaminu, zobowiązuje się do jego
przestrzegania oraz stosownie do wymogów ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych wyraża zgodę na
przetwarzanie swoich danych przez Organizatora Aukcji dla
celów niezbędnych do realizacji usługi.
11. Przystępując do aukcji Licytujący wyraża zgodę na
umieszczenie swoich danych osobowych (Imię, Nazwisko,
NIP lub numer PESEL) w księdze ewidencyjnej prowadzonej
przez Organizatora Aukcji zgodnie z art. 59a ustawy z 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z
2014 r. poz. 1446, ze zm. ustawy z 25 maja 2017 r. o restytucji
narodowych dóbr kultury (Dz.U. poz. 1086)
IV.

Miejsce Aukcji

Aukcja internetowa
www.auxioner.com
V.

10. By entering the auction, the Bidder confirms that he is
familiar with these Regulations, undertakes to comply with
them and, pursuant to the Act of 29 August 1997 on personal
data protection, consents to the processing of his data by the
Auction Organizer for the purposes necessary to provide the
service.
11. By entering the auction, the Bidder agrees to place his /
her personal data (Name, NIP or PESEL number) in the
register kept by the Auction Organizer in accordance with art.
59a of the Act of 23 July 2003 on the Protection of Monuments
and Guardianship of Monuments (Journal of Laws of 2014
item 1446, as amended from 25 May 2017 on the restitution of
national treasures (Journal of Laws item. 1086)
IV. Place of the auction

odbywa

się

w

serwisie

internetowym

Przebieg Aukcji Internetowej

An internet auction takes place on the www.auxioner.com
website
V. The course of the Internet Auction
1. Auctions are held within a specified time frame.

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 kupnasprzedaży 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.

2. The start and end of the online auction takes place on a
specific date and time.
3. The Bidder confirming the amount by clicking the "Bid" or
"Raise" button makes a legally binding purchase and sale
agreement in accordance with the provisions of the Civil Code
4. Auction purchase is not subject to resignation
5. In the event that two offers of the same amount are
submitted, priority is given to the offer submitted earlier.

6. Serwis aukcyjny rejestruje wartość ofert oraz czas ich złożenia

6. The auction site registers the value of offers and the time of
their submission

7. Kwoty podbicia (postęp) w aukcji określane są w definicji
aukcji.

7. The amount of the raise (progress) in the auction is
determined in the definition of the auction.

VI.

Warunki zakupu

VI. Purchase conditions

1. Nabywcą jest osoba, która zaoferuje najwyższą cenę za dany
obiekt w czasie trwania Aukcji Internetowej.

1. The buyer is the person who will offer the highest price for a given
object during the Online Auction.

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:

2. Reporting the maximum bid: The bidder is required to bid
minimum amount given as a hint in the "Bid" field. There is also
possibility of giving an amount higher than the minimum bid, then
Bidder before the final acceptance of the offer, may decide on
form of his offer, according to the options below:

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. Należność za zakupiony obiekt (kwota wylicytowana) powinna
zostać wpłacona w całości w terminie 7 dni od daty
zakończenia aukcji. Płatności można dokonać za pomocą
przelewu bankowego na rachunek prowadzony przez Bank
Millennium S.A. o numerze : 64 1160 2202 0000 0003 2770
6780
4. Walutą aukcji jest PLN i wartość wyrażona w tej walucie
stanowi podstawę rozliczeń.
5. Organizator Aukcji akceptuje regulowanie równowartości
należnej
kwoty
również
w
walutach
EURO
i USD. Dane do przelewu zostaną podane po uzgodnieniu
z
Organizatorem
Aukcji
kursu
wymiany
i ewentualnych kosztów bankowych.
VII.

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

the
the
the
the

a. I want to bid for a higher amount and a higher offer in the auction
will be displayed immediately
b. the system will automatically bid to the limit specified by the Bidder
The given amount is the maximum offer limit, hidden for other auction
participants
3. The amount due for the purchased object (the amount awarded)
should be paid in full on time
7 days from the end of the auction. Payments can be made by bank
transfer, by payment card or in cash at the registered office of the
Auction Organizer.
4. Payments by electronic transfer should be made to an account
maintained by the Bank Millennium S.A.
account number : 64 1160 2202 0000 0003 2770 6780
5. The currency of the auction is PLN and the value expressed in this
currency is the basis for settlements.
6. The Auction Organizer accepts the payment of the equivalent
amount also in EURO currencies and USD. The data for the transfer
will be provided after agreeing with the Organizer of the exchange
rate auction and possible bank costs.
VII. Complaints
The buyer has the right to return the purchased object within 14 days
if its catalog description does not agree with the facts, which should
be supported by reliable expert opinions

VIII.

Dostawa wylicytowanych obiektów
1. Obiekty wylicytowane i zapłacone zostaną wysłane na koszt
odbiorcy 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. Przedmioty nie są
wysyłane za pobraniem.
2. Organizator Aukcji może zapakować obiekty do wysyłki po
ustaleniu warunków z właścicielem i opłaceniu kosztów
pakowania. Organizator aukcji nie ponosi odpowiedzialności
za uszkodzenia obiektu w trakcie transportu.

IX.

VIII. Delivering of the auctioned objects
1. Objects bidden and paid are going to be send at the expense of the
recipient by courier, in accordance with its instructions and after
agreeing the conditions with the Auction Organizer. The Auction
Organizer may refuse to dispatch if there is a risk of damaging the
object during transport. Items are not sent on delivery.
2. The Auction Organizer may pack up objects for shipment after
determining the conditions with the owner and paying for packing
costs. The organizer of the auction is not responsible for damage to
the object during transport.

3. Przedmioty o wartości powyżej 16.000 PLN mogą być
wywiezione poza granicę Polski tylko po uzyskania pozwolenia
na wywóz. Zasady wywozu i wydawania zezwoleń na wywóz
reguluje ustawa z dnia 23.07.2003 „O ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami”
4. Obowiązek uzyskania stosownych pozwoleń wywozowych
spoczywa na Licytującym

3. Items with a value of over PLN 16,000 may be exported outside of
Poland only after obtaining an export license. The rules for exporting
and issuing export permits are regulated by the Act of 23.07.2003 "On
the protection of monuments and the care of monuments"

Postanowienia końcowe:

IX. Final Provisions:

1. Niniejszy regulamin został sporządzony w języku polskim
i opublikowany w tymże języku. W kwestiach spornych moc
prawną ma jedynie polski tekst regulaminu.
2. Miejscem rozstrzygania ewentualnych sporów jest właściwy
dla Organizatora Aukcji

4. The obligation to obtain appropriate export licenses rests with the
Bidder

1. These regulations have been prepared in Polish and published in
that language. In disputable matters, only the Polish text of the
regulations has legal effect.
2. The place of resolving any disputes is the auction proper for the
Organizer

