ZLECENIE LICYTACJI

Zlecenie licytacji z limitem lub licytacja telefoniczna to proste sposoby wzięcia udziału w aukcji,
które nie skutkują żadnymi dodatkowymi kosztami dla Nabywcy.
Zlecenie licytacji z limitem				

tel. 22 395 61 26
e-mail: kontakt@ardorauctions.pl

Zlecenie telefoniczne

Zlecenie musi być dostarczone (osobiście, pocztą, faksem lub e-mailem) do siedziby Domu Aukcyjnego
nie później niż 24 godziny przed rozpoczęciem licytacji.
Prosimy czytelnie wypełnić formularz, by uniknąć ewentualnych pomyłek

Imię i nazwisko

Dowód osobisty (seria i numer)										NIP (dla firm)

Tak

Nie

Zlecenie telefoniczne
W przypadku zlecenia licytacji telefonicznej prosimy o podanie
numeru telefonu aktualnego w czasie aukcji. Pracownicy Domu
Aukcyjnego połączą się z Państwem chwilę przed rozpoczęciem
licytacji wybranych obiektów. Dom Aukcyjny nie ponosi
odpowiedzialności za brak możliwości wzięcia udziału w wyniku
problemów z uzyskaniem połączenia z podanym numerem.

Adres: ulica 						 nr domu			 				nr mieszkania

Miasto 														

Zlecenie licytacji z limitem
Podanie przez Klienta limitu licytacji jest informacją ściśle poufną.
Dom Aukcyjny będzie reprezentował w licytacji Nabywcę
do podanej kwoty, gwarantując jednocześnie nabycie obiektu
za najniższą możliwą kwotę. Dom Aukcyjny nie przyjmuje zleceń
bez górnego limitu. W przypadku zaistnienia kilku zleceń w tej
samej wysokości Dom Aukcyjny będzie reprezentował Klienta,
którego zlecenie zostało złożone najwcześniej.
Zgadzam się na jedno postąpienie w górę w przypadku
wystąpienia innego zlecenia o tej samej wysokości:

Kod pocztowy

Adres e-mail
Numer telefonu do licytacji
Ja niżej podpisany/-a oświadczam, że:

Telefon / faks
W jaki sposób chce Pani/Pan otrzymywać rozliczenie po aukcji:

pocztą

e-mail

Przed przyjęciem zlecenia licytacji pracownik Domu Aukcyjnego ma prawo prosić o podanie pełnych danych
osobowych oraz o dokument potwierdzający tożsamość osoby rejestrowanej (dowód osobisty, paszport,
prawo jazdy; w przypadku zleceń przesyłanych e-mailem, pocztą lub faksem: w formie kserokopii lub skanu
takiego dokumentu).

Nr kat.

Maksymalna oferowana kwota
(bez opłaty aukcyjnej)
lub licytacja telefoniczna

Autor, tytuł

Data i podpis klienta składającego zlecenie

Data i podpis pracownika Ardor Auctions

Należność za zakupiony obiekt
Wpłacę na konto bankowe: mBank 43 1140 1977 0000 3056 1400 1005
Wpłacę w kasie firmy (pn.-pt. w godz. 11–19)
Faktura
Proszę o przekazanie informacji zawartych w transakcjach:
telefonicznie

faksem

listownie

e-mailem

Proszę o wystawienie faktury VAT bez podpisu odbiorcy

Skąd dowiedzieli się Państwo o Ardor Auctions?
z prasy		

z mailingu			

z reklamy internetowej		

z reklamy zewnętrznej			

od rodziny/znajomych				z imiennego zaproszenia				inną drogą

z radia

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
w celach marketingowych oraz w celu składania ofert, a w
szczegolności w celu przesyłania na wskazane przeze mnie
adresy korespondencyjne materiałów promocyjnych,informacji handlowych o obiektach i usługach świadczonych przez
Ardor Auctions.
Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń
końcowych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego
przez Ardor Auctions.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Ardor Auctions
informacji handlowej drogą elektroniczną.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
w celach marketingu produktów lub usług podmiotów
powiązanych kapitałowo z Ardor Auctions.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od podmiotów
powiązanych kapitałowo z Ardor Auctions informacji
handlowej drogą elektroniczną.
WYRAŻAJĄC ZGODĘ NA POWYŻSZE, OŚWIADCZAM, ŻE:
• Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych
przez spółkę Ardor Auctions Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
ul. Piękna 1A w celach powyżej przeze mnie określonych.
• Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania
danych jest moja zgoda. Odbiorcami danych mogą być Podmioty
powiązane kapitałowo z Ardor Auctions oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Ardor Auctions.
• Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Dane
osobowe będą przetwarzane do odwołania zgody lub przez
maksymalny okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy
lub przez okres określony przez przepisy prawa, które nakładają
na Ardor Auctions obowiązek przetwarzania moich danych
• Mam prawo żądania od administratora dostępu do moich
danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego.
• Administratorem danych jest spółka Ardor Auctions sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie, z którą w sprawach dotyczących
przetwarzania danych osobowych, mogę się skontaktować
dzwoniąc pod numer telefoniczny +48 22 395 61 26 lub
poprzez korespondencję elektroniczną pod adresem kontakt@
ardorauctions.pl
• Bardziej szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania moich
danych mogę uzyskać na stronie internetowej www.desa.pl
• Zapoznałem/-am się i akceptuję WARUNKI SPRZEDAŻY
AUKCYJNEJ I WARUNKI AUTENTYCZNOŚCI Domu Aukcyjnego Ardor Auctions opublikowane w katalogu aukcyjnym.
• Zobowiązuję się do zrealizowania zawartych transakcji zgodnie z
niniejszymi WARUNKAMI, w tym do zapłacenia wylicytowanej
kwoty powiększonej o opłatę aukcyjną w terminie 10 dni od aukcji.
• Wszelkie dane zawarte w niniejszym formularzu są prawdziwe
i zgodne z moją najlepszą wiedzą. W przypadku zatajenia lub
podania nieprawdziwych danych Ardor Auctions nie ponosi
odpowiedzialności.
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