REGULAMIN

§ 1 Ogólne warunki korzystania z serwisu
1. Rejestracja konta w serwisie następuje:
- poprzez utworzenie konta na platformie aukcyjnej.
- zaakceptowanie regulaminu serwisu.
- przesłanie skanu podpisanej umowy zobowiązującej do zapłaty w przypadku
wylicytowania pojazdu. Wzór umowy znajduje się w zakładce: do pobrania.
- dokonanie przelewu weryfikacyjnego na konto firmy. Przelew weryfikacyjny jest
stosowany wyłącznie w celu potwierdzenia i weryfikacji danych osobowych, a po
zaksięgowaniu transakcji kwota przelewu zwracana jest na konto Klienta.
2. Aktywne uczestnictwo w aukcjach lub składanie ofert za pośrednictwem serwisu
www.autazzachodu.pl jest możliwe jedynie dla zarejestrowanych klientów, którzy
przed licytacją wpłacą kaucję zwrotną. Kaucja zwrotna wynosi 1000 zł i zostanie
zwrócona na konto klienta po zakończeniu korzystania z usług serwisu.
3. Użytkownikiem/ Klientem może być osoba fizyczna lub prawna, która dokona rejestracji
w serwisie oraz zaakceptuje jej regulamin.
4. Po przesłaniu wszystkich niezbędnych dokumentów, akceptacji regulaminu oraz
zaksięgowaniu kaucji utworzone zostanie konto użytkownika, które aktywowane będzie
przez właścicieli serwisu.
5. www.autazzachodu.pl zastrzega sobie możliwość braku aktywacji konta mimo
spełnienia wszystkich niezbędnych warunków.
6. Korzystanie z serwisu wymaga przestrzegania postanowień regulaminu oraz umowy
zawartej pomiędzy www.autazzachodu.pla użytkownikiem konta.
7. Właścicielem oraz operatorem serwisu www.autazzachodu.pl jest:
Pineapple Grzegorz Bandura
ul. Sienna 22
25-725 Kielce
NIP: 9592028585
REGON: 384774505
§ 2 Aukcje
1. Na stronie publikowane są aukcje ze Szwajcarii, Republiki Federalnej Niemiec oraz
państw Beneluksu. Licytacje dotyczą pojazdów nieuszkodzonych oraz uszkodzonych.
2. Serwis umożliwia licytacje pojazdów z ubezpieczalni, banków, leasingów oraz służb
państwowych i firm posiadających floty pojazdów.
3. Aukcje ze Szwajcarii posiadają opis pojazdu, a także zdjęcia i dane techniczne pojazdu.
4. Wszystkie aukcje ze Szwajcarii prowadzone są we Frankach szwajcarskich w cenach
netto.
5. W przypadku zainteresowania pojazdem z Republiki Federalnej Niemiec oraz państw
Beneluksu, Klient posiada możliwość wyboru spośród pojazdów umieszczonych na
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stronie www.autazzachodu.pl lub przesyła mailem informacje jakim pojazdem jest
zainteresowany (marka, model, rok produkcji, moc, przebieg, wyposażenie),
a w odpowiedzi otrzymywać będzie od naszych konsultantów propozycje pojazdów wraz
ze zdjęciami i szczegółową ekspertyzą na temat jego stanu.
6. Aukcje z Republiki Federalnej Niemiec oraz państw Beneluksu prowadzone są
w walucie Euro w cenach netto.
7. W przypadku chęci bezpośredniego uczestnictwa w licytacji pojazdu z Republiki
Federalnej Niemiec i państw Beneluksu istnieje możliwość przyjazdu do siedziby firmy
lub ustalenia innego miejsca spotkania z konsultantem, który będzie licytował wybrany
przez Klienta pojazd.
8. W przypadku zwycięstwa w licytacji klient zobowiązany jest do zapłaty za wylicytowany
pojazd na warunkach ustalonych z www.autazzachodu.pl oraz zobligowany jest
ponieść we własnym zakresie wszystkie należne opłaty publicznoprawne zgodnie
z obowiązującymi przepisami (w tym: podatki, koszty transportu, cło oraz inne opłaty
dokładnie zapisane w kalkulatorze).
9. Rodzaj aukcji oraz zasady jej prowadzenia definiuje właściwy sprzedający.
10. www.autazzachodu.pl oraz właściwy sprzedający zastrzegają sobie możliwość
nieprzyjęcia lub braku odpowiedzi na złożone przez klienta oferty.
11. www.autazzachodu.pl oraz właściwy sprzedający zastrzegają sobie możliwość zmiany
warunków lub odwołania aukcji, a także odstąpienia od aukcji bez składania oferty.
12. Rozstrzygnięcie następuje po zakończeniu aukcji według kryteriów przyjętych przez
właściwego sprzedającego.
13. www.autazzachodu.pl zobowiązują się do poinformowania licytującego Klienta po
zakończeniu aukcji o ewentualnej wygranej.
- informacja o zakończonej aukcji, w której brał udział klient znajdować się będzie
w zakładce: wygrane aukcje. W przypadku licytacji z Republiki Federalnej Niemiec oraz
państw Beneluksu informacja o wygranej aukcji będzie przesłana na maila Klienta.
14. Nie można dokładnie przewidzieć kwoty na jakiej zakończy się licytacja, ale konsultanci
serwisu www.autazzachodu.pl pomogą klientowi oszacować cenę pojazdu do której
warto licytować.
15. Konsultanci www.autazzachodu.pl mogą pomóc Klientowi w procedurze związanej
z uzyskaniem leasingu lub kredytu na wylicytowany pojazd.
16. Istnieje możliwość pozostawienia własnego pojazdu w rozliczeniu na podstawie ceny
zaproponowanej przez www.autazzachodu.pl. Serwis zastrzega sobie możliwość
nieprzyjęcia pojazdu w rozliczenie w przypadku gdy jego historia lub stan techniczny
budzą wątpliwości.
§ 3 Wyniki aukcji
1. www.autazzachodu.pl zobowiązuje się do poinformowania licytującego klienta drogą
elektroniczną o jej wynikach po zakończeniu aukcji.
- w przypadku zwycięstwa w licytacji pojazdu ze Szwajcarii, informacja o zakończonej
aukcji, w której brał udział klient znajdować się będzie w zakładce: wygrane aukcje.
W przypadku licytacji z Republiki Federalnej Niemiec oraz państw Beneluksu informacja
o wygranej aukcji będzie przesłana na maila Klienta.
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2. Wyniki aukcji zatwierdza właściwy sprzedający, który po zakończonej licytacji informuje
www.autazzachodu.plo wygranej w jego ofercie.
3. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny zadeklarowanej w trakcie trwania aukcji za
wylicytowany pojazd oraz pokrycia wszystkich niezbędnych opłat, o których mowa
w regulaminie, a także w zakładce: kalkulator kosztów
.
4. Klient nie ma możliwości odwołania się od wyników aukcji.
5. W sytuacji gdy cena zadeklarowana przez klienta w trakcie trwania licytacji zostanie
przyjęta przez właściwego sprzedającego, klient zobowiązany jest do uiszczenia
całkowitej opłaty zadeklarowanej przez siebie w terminie 3 dni roboczych od
zawiadomienia o wygranej aukcji.
- Klient dokonuje płatności przelewem na konto właściwego sprzedającego w Szwajcarii
lub na konto pośrednika www.autazzachodu.pl. W przypadku Republiki Federalnej
Niemiec i państw Beneluksu Klient dokonuje płatności przelewem na konto pośrednika.
Istnieje również możliwość płatności gotówką po wcześniejszym umówieniu w siedzibie
firmy.
6. W przypadku gdy klient wybierze możliwość osobistego odbioru pojazdu bezpośrednio
z miejsca, w którym się znajduje zobowiązany jest do odebrania go w terminie 5 dni
roboczych od zawiadomienia o wygranej aukcji.
7. W przypadku gdy klient korzysta z pośrednictwa www.autazzachodu.pl w transporcie
pojazdu do Polski zobowiązany jest do zapłaty za transport pojazdu kwoty wskazanej
w umowie oraz w zakładce: Transport w terminie 3 dni roboczych od zawiadomienia
o wygranej aukcji.
8. W przypadku gdy klient korzysta z pośrednictwa www.autazzachodu.pl w transporcie
pojazdu do Polski www.autazzachodu.plzobowiązują się dostarczyć pojazd do Polski
w terminie 14 dni roboczych od zapłaty za transport pojazdu.
- pojazd dostarczany jest z kompletem dokumentów niezbędnych do rejestracji
w Polsce bez akcyzy.
- istnieje możliwość zlecenia firmie www.autazzachodu.plpełnej rejestracji pojazdu
w Polsce po uzyskaniu pełnomocnictwa od klienta za dodatkową opłatą.
Patrz: do pobrania.
9. W przypadku zwłoki z zapłatą wszystkich niezbędnych opłat, naliczone zostaną odsetki.
Za każdy dzień zwłoki w opłaceniu pojazdu, serwis www.autazzachodu.pl nalicza karę
umowną w wysokości 1% wartości wylicytowanego pojazdu oraz naliczenia opłaty za
parking wynoszącej 35 Euro za każdą kolejną dobę.
10. Informacje o karach umownych, związanych z niedotrzymaniem terminów spłaty
zobowiązań, szczegółowo zostały opisane w umowie między  www.autazzachodu.pl
a Klientem.

§ 4 Komis
1. www.autazzachodu.pl oferuje również sprzedaż samochodów sprowadzonych ze
Szwajcarii, Republiki Federalnej Niemiec, państw Beneluksu oraz pojazdów
zarejestrowanych już w Polsce.
2. Oferty znajdują się zarówno na stronie www.autazzachodu.pl jak i serwisie Otomoto na
profilu firmy, a także fanpage serwisu na Facebooku.
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3. www.autazzachodu.pl oferuje możliwość obejrzenia samochodu znajdującego się
w komisie przed jego zakupem.
4. Istnieje możliwość wystawienia w komisie internetowym za pośrednictwem
www.autazzachodu.pl własnego pojazdu na sprzedaż. Koszt ogłoszenia oraz wszelkie
niezbędne informacje znajdują się w zakładce: do pobrania.
- serwis www.autazzachodu.pl zastrzega sobie możliwość niewystawienia pojazdu
w komisie w przypadku jego nieudokumentowanej historii.

§ 5 Postanowienia końcowe
1. Regulamin staje się wiążącym dokumentem dla Klienta i użytkownika serwisu
w momencie podpisania przez niego umowy oraz utworzenia konta w serwisie
www.autazzachodu.pl.
2. W sprawach, które są nieuregulowane w regulaminie www.autazzachodu.pl
obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. www.autazzachodu.pl może zawiesić na czas nieokreślony konto, a także usunąć je
w przypadku gdy Klient nie stosuje się do umowy oraz przepisów zawartych w
niniejszym regulaminie.
4. www.autazzachodu.pl zastrzega sobie możliwość usuwać konta Klientów, którzy nie
zrealizowali zawartych umów.
5. Dane osobowe klientów posiadane przez firmę www.autazzachodu.pl przetwarzane są
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
POJĘCIA
1. Pineapple Grzegorz Bandura ( www.autazzachodu.pl) - NIP: 9592028585
2. Klient / Użytkownik - osoba fizyczna lub prawna, która posiada konto w serwisie
www.autazzachodu.pl, zaakceptowała warunki niniejszego regulaminu oraz podpisała
umowę z serwisem www.autazzachodu.pl
3. Właściwy sprzedający - firma posiadająca uprawnienia do sprzedaży pojazdu
umieszczonego w serwisie www.autazzachodu.pl
4. Konto - zbiór zasobów i uprawnień w ramach danego systemu. Konta posiadają
unikalną nazwę (login) i hasło i dają możliwość klientowi licytowania pojazdu w serwisie.
5. Regulamin - niniejszy regulamin określający reguły korzystania z serwisu aukcyjnego.
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