Árverési feltételek
A Transzplantációs Alapítvány – (1138 Váci út 184.) – a továbbiakban: Lebonyolító – jótékonysági árverést rendez és
vezet a katalógusban szereplő árverési tárgyakból (továbbiakban: Árverési tételek).
1. Az árverés menete
1.1. A Lebonyolító katalógust állít össze az Árverési tételekről. Az Árverési tételekre online lehet vételi ajánlatot tenni
2016. május 30. 17:00-ig az Axioart.com portálon keresztül. Az ajánlattétel online része ezzel lezárul. 2016. május 31én 17:00-kor élő aukció veszi kezdetét az A38 hajó kiállítótermében, ahol az Árverési tételek kiindulási ára az online
felajánlott legmagasabb ajánlat összege. Az Árverési tételek végső eladási ára az élő aukción tett legmagasabb
ajánlat összegével azonos. Amennyiben az élő aukción valamelyik Árverési tételre nem érkezik ajánlat, akkor az
online árverésen beérkezett legmagasabb ajánlatot tevő érdeklődő nyeri el a vásárlás jogát.
A katalógusban szereplő leírások és az illusztrációk kizárólag azonosításul szolgálnak, a vevők az Árverési tételeket az
A38 hajó kiállítótermében tekinthetik meg 2016. május 30. 12:00-től 2016. május 31. 16:30-ig.
1.2. Az élő aukción az Árverési tételek a katalógusban szereplő sorrendben kerülnek kikiáltásra, oly módon, hogy az
árverésvezető élőszóval bejelenti az árverési tétel katalógusszámát, majd röviden bemutatja az árverési tételt és
kihirdeti a kikiáltási árát. Az Árverési tételt megvenni szándékozók pedig a kézfeltartással megteszik ajánlatukat. Ha a
kikiáltási árra több vételi ajánlat érkezik, akkor az árverésvezető a licitlépcsőnek megfelelően emeli az árat mind
addig, amíg csak egy licitáló marad, majd a leütéssel létrejön az adásvétel. Az Árverési tétel tulajdonjogát az a licitáló
szerezheti meg, aki a legmagasabb vételi ajánlatot teszi. A tételek kikiáltási ár alatt nem vásárolhatóak meg.
1.3. Az árverés mindkét – online és élő – szakaszában kizárólag magyar forintban lehet licitálni. Az első ajánlat a
kikiáltási ár összege, minden további ajánlat pedig az alábbiak szerint növelt összegű ajánlatot jelenti:
Az utolsó ajánlat (Ft)
10,000-től 20,000-ig
20,000-től 50,000-ig
50,000-től 100,000-ig
100,000-től 200,000-ig
200,000-től 500,000-ig
500,000-től 1,000,000-ig
1,000,000-tól 2,000,000-ig

Az emelkedés összege (Ft)
1,000
2,000
5,000
10,000
20,000
50,000
100,000

1.4. A leütött tárgyat a nyertes licitáló köteles a leütött áron külön adásvételi szerződéssel megvásárolni a
Lebonyolítótól. Jogi személy képviselőjeként regisztrált személy teljes felelősséggel tartozik az árverésen általa tett
licitekért abban az esetben, ha az árverést követően az adásvételi szerződés neki vagy a nyertes licitáló jogi
személynek felróható okból nem jön létre. A leütött tárgyat a Lebonyolító nem köteles visszavenni és újból árverésre
bocsátani.
2. Az Árverési tétel tulajdonjogának megszerzése
Vevő az Árverési tétel tulajdonjogát akkor szerzi meg, ha a vételárat maradéktalanul megfizette és az Árverési tételt
a Lebonyolítótól átvette.
3. A vételár megfizetése
3.1. A vételár összege a leütési árnak megfelelő összeg.
3.2. A nyertes licitáló az aukciót követően köteles az Árverési tárgyra vonatkozóan adásvételi szerződést kötni a
Lebonyolítóval, mint eladóval. A nyertes licitáló a vételárat az aukciót követően az adásvételi szerződés aláírásától
számított 5 munkanapon belül köteles átutalni az adásvételi szerződésben feltüntetett bankszámlaszámra a
Lebonyolítónak.

4. Az Árverési tétel birtokbavétele
Vevő a teljes vételár kiegyenlítését követően köteles az Árverési tétel saját költségére és felelősségére történő
elszállításáról gondoskodni. Ennek elmulasztása esetén a Lebonyolító nem felel az Árverési tétel sérüléséért, vagy
elvesztéséért. Abban az esetben, ha Vevő az árverést követő 2 hónapon belül nem szállítja el az Árverési tétel, akkor
azt a Lebonyolító – a Vevő által megadott címre történő kézbesítésű írásbeli felszólítás után – szabadon értékesítheti.
A tárgyakat az Alapítvány Budapest, XIII. Váci út 184. (Ganz Danubius Irodaház) III./ 316. -ban lévő irodájában lehet
átvenni, telefonon történt előzetes egyeztetés szerint. Postázást nem vállalunk!
5. A nyertes licitáló az árverési tárgy adásvételével kapcsolatban az alábbi elérhetőségen kaphat további
felvilágosítást:
Szalamanov Zsuzsa, a Transzplantációs Alapítvány kuratóriumának elnöke: email: transalap@acenet.hu, vagy
munkanapokon 10-18 óra között a 30/242-8558 telefonszámon.
6. Korlátozások
Az árverési tételek szavatosság nélkül, minden hibájukkal és hiányosságukkal együtt az árverés idején meglévő, az
árverésen résztvevők által megtekintett állapotukban kerülnek árverezésre és eladásra.
7. Tiltott magatartások
Tilos minden olyan magatartás, amely az árverés, a licitálás, illetve a leütési ár csalárd módon történő
befolyásolására (pl.: összebeszélés), vagy a jelen Árverési Szabályzat kijátszására vagy az árverés rendjének
megzavarására irányul. Az árverésvezető a tiltott magatartást tanúsító résztvevőket az árverésből kizárja.
8. Adatvédelem
A licitálók személyes adatait (név és lakcím) a Lebonyolító kizárólag az árveréssel kapcsolatos adminisztráció során,
és a kapcsolódó adásvételi szerződés teljesítése érdekében jogosult felhasználni és kezelni. Az árverés a sajtó
nyilvánossága mellett zajlik, a Lebonyolító és a sajtó képviselői jogosultak az árverésről kép-, film- és hangfelvételt
készíteni. Az árverésről készült kép-, film- és hangfelvételt a Lebonyolító, illetve a sajtó – az árverésről szóló
tájékoztatás részeként – jogosult nyilvánosságra hozni. Az árverésen résztvevők jelen Árverési Szabályzat
elfogadásával hozzájárulnak ezen felvételek felhasználásához, valamint a nyertes licitálók hozzájárulnak nevük
közléséhez.
9. Egyéb rendelkezések
A jelen Árverési Szabályzatban nem rendezett kérdésekben a vonatkozó magyar jogszabályok az irányadók. Jogvita
esetére a felek a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

