Szczególne warunki aukcji internetowych dotyczących przedmiotów PEKAO LEASING
§1
1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin PEKAO ”) jest stosowany przez PEKAO LEASING sp.z.o.o
z siedzibą przy ul. Grzybowskiej 53/57, 00-950 Warszawa (dalej „PEKAO LEASING”).
2. Niniejszy regulamin stosuje się łącznie z regulaminem Europejskiego Centrum Remarketingu
Sp. z o.o. z/s w Komornikach (dalej ECR), z uwzględnieniem zmian wynikających z Regulaminu
PEKAO.
3. Przystępując do aukcji organizowanej przez ECR dotyczącej przedmiotu należącego do PEKAO
LEASING, oferent potwierdza zapoznanie się z treścią Regulaminu PEKAO oraz akceptuje jego
treść.
4. Terminy na dokonanie czynności przez PEKAO LEASING, określone w niniejszym regulaminie
nie biegną w soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy.
§2
1. Uczestnikiem aukcji może być wyłącznie przedsiębiorca w rozumieniu kodeksu cywilnego.
2. Opublikowane na portalu internetowym poleasingowe.pl zdjęcia, szkice opisy lub wyceny
dotyczące oferowanych przedmiotów, mają charakter wyłącznie poglądowy. W żadnym razie
opublikowane opisy, zdjęcia, szkice lub ekspertyzy przedmiotu nie stanowią wiążącego dla
PEKAO LEASING elementu oznaczenia lub technicznego opisu rzeczy. PEKAO LEASING nie
ponosi odpowiedzialności za ustalenia i wnioski dotyczące przedmiotu, dokonane przez
oferenta na podstawie opublikowanych w serwisie aukcyjnym materiałów.
3. Uczestnik aukcji przyjmuje do wiadomości, że Przedmioty sprzedawane na aukcji
w zdecydowanej większości są rzeczami używanymi, wobec czego PEKAO LEASING wyłącza
rękojmię z tytułu wad Przedmiotu. Uczestnik aukcji zobowiązany jest na własny koszt zapoznać
się z aktualnym stanem technicznym licytowanego przedmiotu w miejscu jego
przechowywania w tym dokonać weryfikacji stopnia zużycia oraz kompletności przedmiotu,
przed złożeniem oferty nabycia. Złożenie oferty przez uczestnika aukcji oznacza akceptację bez
zastrzeżeń stanu technicznego przedmiotu oraz jego wyposażenia.
4. Uprawnionym do zawarcia umowy kupna przedmiotu będzie uczestnik, którego oferta
zostanie zaakceptowana przez PEKAO LEASING (przybicie) . Pekao Leasing nie jest zobowiązany
do udzielenia przybicia oferentowi, który złożył najwyższą ofertę lub skorzystał z opcji „Kup
Teraz”.
5. O decyzji PEKAO LEASING dotyczącej przybicia , oferent zostanie poinformowany poprzez
pocztę e-mail, za pośrednictwem ECR, w terminie 72 godzin od dnia otrzymania, skanów
wypełnionych i podpisanych dokumentów dotyczących oferenta oraz beneficjenta
rzeczywistego, według wzoru przesłanego oferentowi pocztą email. Oferent powinien przesłać
ww. dokumenty w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o wygraniu aukcji.
Nie udzielenie przybicia w terminie określonym w Regulaminie Pekao jest równoznaczne z
odmową zawarcia transakcji z oferentem, który zaoferował najwyższą cenę.
6. Jeżeli oferent, który wygrał aukcję, jest podmiotem z siedzibą w Unii Europejskiej (z
wyłączeniem Polski) do zawarcia umowy sprzedaży wymagane jest złożenie przez oferenta
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kaucji w wysokości należnego podatku VAT. Depozyt jest natychmiast zwracany po otrzymaniu
przez PEKAO LEASING dokumentu potwierdzającego, że nabyty przedmiot został dostarczony
do kraju nabywcy.
Jeżeli oferent, który wygrał aukcję, jest podmiotem spoza obszaru Unii Europejskiej do
zawarcia umowy sprzedaży wymagane jest złożenie przez oferenta kaucji w wysokości
należnego podatku VAT. Depozyt jest natychmiast zwracany po otrzymaniu przez PEKAO
LEASING wypełnionej i potwierdzonej przez urząd celny oraz przetłumaczonej przez tłumacza
przysięgłego na język polski deklaracji wywozowej.
Warunkiem przeniesienia własność przedmiotu na oferenta jest:
1. wpłata na rachunek PEKAO LEASING (uznanie rachunku), ceny przedmiotu, potwierdzonej
przybiciem, w terminie 3 dni od dnia otrzymania przez oferenta informacji o udzieleniu
przybicia.
2. podpisanie przez reprezentanta oferenta lub osobę upoważnioną, w obecności osoby
wydającej przedmiot z placu albo magazynu, umowy sprzedaży według wzoru
stanowiącego załącznik do Regulaminu PEKAO.
Warunkiem odbioru pojazdu z miejsca parkingowego jest podpisanie przez nabywcę
wypowiedzenia polisy ubezpieczeniowej pojazdu. Nabywca zobowiązany jest podpisać
wypowiedzenie polisy natychmiast po zawarciu umowy sprzedaży. W razie niedopełnienia
tego obowiązku, pojazd będzie wydany po uregulowaniu przez nabywcę kosztów PEKAO
LEASING związanych z ubezpieczeniem pojazdu po sprzedaży.
Wszelkie płatności określone w niniejszym regulaminie mogą być dokonane wyłącznie poprzez
przelew na rachunek bankowy PEKAO LEASING. Wpłaty w innej formie nie zostaną uznane za
wykonanie zobowiązań określonych w niniejszym regulaminie.
Do chwili poinformowania oferenta o przybiciu, Pekao może wycofać przedmiot z aukcji albo
zmienić termin składania ofert.
PEKAO LEASING może w każdym czasie zmienić Regulamin PEKAO albo go uchylić.
§3
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Integralną częścią niniejszego Regulaminu PEKAO stanowią następujące załączniki
1. Wzór umowy sprzedaży

