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MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS AUKCIÓS ÉRTÉKESÍTÉSRE
mely létrejött alulírott – mint Megbízó – és a Műgyűjtők Háza Kft – mint Megbízott –
között az alábbi tárgyak értékesítésére a következők szerint:
1.) A megbízó kijelenti, hogy a fenti tárgy(ak) a saját tulajdonát képezi(k), felette(ük)
kizárólagos rendelkezési joga van.
2.) A megbízó a műtárgy(ak) eredetiségéért, egyediségéért felelősséget vállal.
3.) A megbízás 30 napra szól. Ezen időszakon belül a Megbízott vállalja, hogy egy
árverésen szerepelteti a műtárgyat. Az eladásról az árverés után a Megbízó feladata
érdeklődni. Ha a tétel ott nem kelt el, Megbízott felhatalmazást kap arra, hogy a
szerződésben leírt kikiáltási áron értékesítse azt. Amennyiben ehhez a Megbízó nem
járul hozzá, azt jelen szerződésben rögzíttetnie kell!
4.) A 21 napos szerződési időszak letelte után a Megbízónak el kell szállítani a
tulajdonát. Ha ezt elmulasztja, a Megbízott a következő árverések valamelyikén
újra árverésre bocsátja a tételt, egy olyan új kikiáltási áron, amelyen biztos esélyét
látja az eladásnak. A vételárat (belőle a jutalékát levonva) letétbe helyezi a megbízó
javára.
5.) A bizományosi szerződés bármelyik fél részéről bármikor felmondható, kivéve, ha
a tárgy(ak) eladása már folyamatban van: a Megbízott szóban, vagy írásban ajánlatot
kapott a tételre.
6.) A Megbízó a beadott tételt az aukció hetében az addigi költségek (keretezés,
restaurálás) és a kikiáltási ár 20%-ának befizetésével vonhatja vissza.
7.) A bizományba adott tárgy(ak) be- és visszaszállítása a Megbízót terhelik, annak
költségét viselni tartozik.
8.) A Megbízott kártérítési felelőssége a nettó eladási/kikiáltási ár összege.
9.) Az elszámolás alapja a leütési ár. Ebből kerül levonásra a Megbízott jutaléka,
mely 20%.
10.) A keretezés, restaurálás költsége a Megbízót terheli, azt sikertelen aukcionálás
esetén is köteles megtéríteni.
11.) Jelen szerződést a felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal
megegyezőt írták alá.
12.) Minden egyéb kérdésben a PTK vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

