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#9882
Składając ofertę na dowolną partię w wyżej wymienionej aukcji, domyślnie zgadzasz się z
następującymi warunkami.
Data zakończenia
aukcji

środa, 26 stycznia 2022 11:00 CET (2022-01-26 11:00:00)

Inspekcja

Brak możliwości inspekcji

Adres
odbioru/magazynu

Wielka Brytania, BB9 9EL Nelson - dokładny adres odbioru zostanie wskazany w
dokumencie potwierdzającym wygranie aukcji

Firma
organizująca
aukcje

Merkandi LTD Unit 4E, Enterprise Court, Rotherham, UK. Osoba kontaktowa: Maria
Nowak, tel. +48 22 307 97 38, info@merkandi.pl

Opłata aukcyjna

Za każdy przedmiot wygrany na aukcji w serwisie Merkandi Aukcje, Nabywca
zobowiązany jest do uiszczenia opłaty aukcyjnej. Wysokość tej opłaty, uzależniona
od ceny zamknięcia aukcji która podana jest na stronie licytowanego przedmiotu.
Płatności należy dokonać w ciągu 3 dni roboczych, licząc od zakończenia aukcji
przelewem na konto:
IBAN GB76 HBUK 4012 7685 8056 28

Szczegóły
płatności

SWIFT HBUKGB4B
BIC8: HBUKGB4B BIC11: HBUKGB4111C Sort Code: 40-12-76 Bank Account:
85805628
Nie ma możliwości opłacenia wygranej aukcji gotówką. Pełna płatność
zrealizowana na nasze konto bankowe jest warunkiem odbioru!

Uwagi
sprzedającego

Uwagi ogólne

Złożenie oferty bez dokonania inspekcji przedmiotu, odbywa się na własne ryzyko.
Artykuł ustawy "zakup na odległość" nie ma zastosowania do usług świadczonych
przez Merkandi Aukcje. Kupujący musi opłacić fakturę przed odbiorem przedmiotu
licytacji. Kupujący jest w pełni odpowiedzialny za demontaż, załadunek i transport
Dostawa (odbiór zakupionych partii) możliwa jest tylko i wyłącznie w
dniu/godzinach i pod adresem wskazanym w dokumencie potwierdzającym
wygranie aukcji. Jeśli partie nie spełniają Twoich oczekiwań, prosimy zapoznać się
z ogólnymi warunkami. Wszystkie przedmioty sprzedawane na aukcjach Merkandi
nie są objęte gwarancją.

Ogólne warunki

Oprócz niniejszych szczegółowych warunków aukcji internetowych obowiązują
ogólne warunki. W przypadku sprzeczności między ogólnymi warunkami a tymi
szczegółowymi warunkami, ogólne warunki mają moc rozstrzygającą.

Oświadczenie o

Merkandi gromadzi i przetwarza dane osobowe Użytkowników, Sprzedawców i
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ochronie
prywatności

Kupujących zgodnie z Oświadczeniem o ochronie prywatności na swojej stronie
internetowej. Każda inna osoba niż Merkandi nie może wykorzystywać tych
danych osobowych do własnych celów komercyjnych.
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