
DŁUGOŁĘKA, dnia …................... 2019 r.

SPRZEDAWCA: SUPERCAR.PL SPÓŁKA Z O. O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą przy ul. Wrocławskiej 10A, 
55-095 Długołęka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 
0000392461, NIP: 8982194144, REGON: 021648064, tel. 733 24 00 00, adres e-mail: kontakt@supercar24.pl

ODBIORCA: 

 …................................................................

…................................................................

…................................................................

…................................................................

OŚWIADCZENIE AUKCYJNE

DOTYCZY AUKCJI z dnia …............... 2019 r., na przedmiot: …........................................... nr rej.: …......................... 
Cena wywoławcza …..................... zł netto. Cena końcowa: ….............................. zł netto

1. ODBIORCA zapłaci SPRZEDAWCY cenę końcową przelewem na wskazany niżej rachunek bankowy w ciągu dwóch 
dni roboczych od daty wygrania aukcji. W uzasadnionych, obustronnie uzgodnionych przypadkach termin płatności 
może ulec zmianie, w szczególności w przypadku realizacji zakupu w kredycie lub leasingu obsługiwanych za 
pośrednictwem SPRZEDAWCY. 

2. Warunkiem udziału w aukcji jest wpłata WADIUM w kwocie …..................... zł (słownie: …........................................... 
…........................................................................................... złotych) brutto. Standardowo wadium wynosi 10% (słownie:
dziesięć procent) ceny końcowej przedmiotu. W uzasadnionych, obustronnie uzgodnionych przypadkach wadium może 
mieć zmienioną wysokość. Wadium zostanie zaliczone w całości na poczet ceny końcowej przedmiotu lub opłaty 
wstępnej do leasingu/ wkładu własnego do kredytu obsługiwanych za pośrednictwem SPRZEDAWCY.  
ZWROT WADIUM: Wadium zostanie zwrócone niezwłocznie ODBIORCY, jeśli cena końcowa przedmiotu przekroczy 
kwotę deklarowaną jako maksymalną przez ODBIORCĘ. Wadium zostanie zwrócone przelewem na wskazany w 
osobnym mailu rachunek bankowy. Wadium przepada na rzecz SPRZEDAWCY, jeśli SPRZEDAWCA skutecznie wygra 
aukcję w cenie nie przekraczającej kwoty deklarowanej jako maksymalnej przez ODBIORCĘ a ODBIORCA nie 
ureguluje pozostałej do zapłaty kwoty w ciągu 2 dni roboczych od daty zakończenia aukcji. Od ww. dwudniowego 
terminu można odstąpić w przypadku finansowania zakupu przedmiotu za pośrednictwem SPRZEDAWCY. 

3. WYDANIE PRZEDMIOTU ODBIORCY nastąpi w ciągu 7 dni roboczych od dnia zaksięgowania na rachunku 
SPRZEDAWCY ceny końcowej pomniejszonej o wpłacone wcześniej wadium. Dokumenty przedmiotu zostaną 
przekazane przy wydaniu przedmiotu lub dosłane niezwłocznie po wydaniu na adres ODBIORCY. 

4. SPRZEDAWCA może w każdym czasie bez podania przyczyny zrezygnować z udziału w przedmiotowej aukcji. W 
takim przypadku wpłacone przez Zleceniodawcę wadium, o którym mowa w pkt. 2, podlega zwrotowi w pełnej 
wysokości, w terminie 1 dnia roboczego od zawiadomienia ODBIORCY o rezygnacji z udziału w aukcji.

5. ODBIORCA oświadcza, że ma świadomość, iż przedmiot jest używany i może nosić wady związane z upływem 
czasu jego używania, zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu i/lub z opinią rzeczoznawcy i w związku z tym 
nie wnosi żadnych uwag, nie zgłasza i nie będzie zgłaszał żadnych roszczeń w stosunku do SPRZEDAWCY a 
odpowiedzialność SPRZEDAWCY z tytułu rękojmi zostaje wyłączona.

..............................................................................................................................................................................................
PESEL, seria i numer dowodu tożsamości, telefon kontaktowy, adres e-mail

.........................................................................                                …..............................................................
podpis osoby reprezentującej SPRZEDAWCĘ                               podpis osoby reprezentującej ODBIORCĘ

Konto bankowe: SANTANDER 18 1090 2473 0000 0001 1985 2270
                                           Tytuł przelewu: Wadium do aukcji (marka, model, nr rej.)


