Vásárlási feltételek az árveréseken

1. / A Műgyűjtők Háza Galéria és Aukciósház – 1023 Budapest, Zsigmond tér 8. (továbbiakban: Ház) az árverési
tárgyak tulajdonosa(i) vagy eladásra jogosultja(i) (továbbiakban: Árvereztető) nevében, az ő megbízásuk alapján,
mint kereskedelmi képviselő árverést szervez, rendez és vezet.
A Ház, mint kereskedelmi megbízott, a megbízó nevében, és annak teljes körű felhatalmazása alapján, jogosult az
aukció során a legmagasabb vételárat kínáló vevővel (későbbiekben: Árverező) az adásvételi szerződés megkötésére
és a vételár átvételére.
Ennek értelmében az adásvételi szerződés az Árvereztető és az Árverező között jön létre.
2./ A Ház az internetről letölthető formátumban katalógust ad ki az aukciós tételekről, melyek az árverés előtti
kiállításon és a Ház weboldalán (www.mugyujtokhaza.hu) megtekinthetők.
A Ház fenntartja a jogot, hogy a katalógusban szereplő egyes tételek árverésre bocsátását mellőzze.
Fenntartja továbbá azt a jogot, hogy az árverés megkezdéséig az árverésre kerülő tételek leírását pontosítsa,
módosítsa. Ezeket a pontosításokat, módosításokat az árverés vezetője az aukció megkezdése előtt szóban közli
a közönséggel.
3./ Az árverés előtti kiállításon minden tétel megtekinthető. A katalógusban szereplő leírások kizárólag azonosításul
szolgálnak, így a vevőknek saját maguknak kell meggyőződniük az árverési tételek állapotáról, és arról, hogy azok
megfelelnek-e a katalógus leírásainak. A tárgyak minden hibájukkal és hiányosságukkal együtt abban az állapotban
kerülnek eladásra, amelyben az árverésen vannak. Leütés után csak az eredetiségre vonatkozóan fogadunk el
felszólamlást, ha a tárgy hamis, bár a katalógusban eredetiként van feltüntetve. Az eredetiségre vonatkozó
reklamációt független igazságügyi szakértő írásban adott véleménye alapján fogadunk el, az eladás utáni 5 éven belül.
4./ Árverezni az árverésen kizárólag licittárcsával lehet. Ehhez az aukció előtt regisztráció szükséges: név, lakcím,
e-mail cím, telefonszám megadását kérjük. Ha ezek pontatlanul kerülnek közlésre, az ebből származó
következmények későbbiekben a vevőt károsíthatják.
Az Árverezők a tárcsa átvételével, mint ráutaló magatartással kifejezik, hogy az árverési feltételeket magukra nézve
kötelezőnek fogadják el.
Az árverés tételei a katalógus sorrendjében kerülnek kikiáltásra oly módon, hogy az árverés vezetője élőszóval kihirdeti
a tétel számát és kikiáltási árát. A tételek sorrendjének megváltoztatására nincsen mód.
Ha a kikiáltási árra több vételi ajánlat érkezik, az árverésvezető a licitlépcsőnek megfelelően emeli az árat, mindaddig,
amíg csak egy licitáló marad, és a leütéssel létre nem jön az adásvétel.
Így azzal köt szerződést a Galéria, aki a legmagasabb vételi ajánlatot tette.
Kivéve védett tárgy esetében, ha elővásárlási jogát (a 2001.évi LXIV.Tv. alapján) a Magyar Állam érvényesíti.
Leütéskor az aukció vezetője bemondja a leütési árat és a vevő tárcsaszámát. Ha ebben hibát talál az érdekelt
Árverező, azonnal kérjük a pontosításra vonatkozó jelzését! Vita esetén az árverésvezető ott helyben dönt, és döntését
kihirdeti. Az árverés menetét jegyzőkönyv rögzíti, aukció után felszólamlásnak helye nincs.
A leütött tárgyat visszavenni, és újra árverésre bocsátani tilos. Azonban, ha a vevő személye valamilyen okból nem
állapítható meg, akkor az aukciós tétel árverezését újra lehet kezdeni.
5./ A kikiáltási ár egyben az induló ár. Az árverésre kerülő tételek kikiáltási ára az Árvereztetővel közösen kialkudott
ár, és semmiképpen nem haladja meg a Ház által vélt becsértéket.
Az árverésen a tételt a kikiáltási ár alatt nem adjuk el. A licitlépcsők 10%-os emelkedéssel követik egymást.
Arra van mód, hogy a vevő a jelentősen magasabb ajánlatát bekiabálva tegye meg. Az árverés vezetője ezt elfogadva,
arról az árról fogja folytatni majd az aukciót. (De a magasabb ajánlat nem lehet kevesebb – semmilyen összegnél –
mint a 10%-os licitlépcső.)
Tilos mindenféle összebeszélés vagy vállalkozás, ami arra irányul, hogy harmadik személyt a piaci árat lényegesen
meghaladó vételár kínálatára rávegyen és így megkárosítson. Ugyancsak tiltva van mindenféle, az árverési eredményt
befolyásoló összebeszélés, a nyereségen való osztozkodás vagy előny ígérgetése.
Az Árverező által tett ajánlatért, a lefizetett árért a Ház felelősséget nem vállal.
6./ A vevő az árverési ház részére a leütési áron kívül közvetítői díjat tartozik fizetni, ami a leütési ár összegének 23%a. Így a vételár: a leütési ár + 23% jutalék.
(A jutalék tartalmazza a 4%-os szerződi jogdíjat is, amit az Állam a vevőtől kér.)
7./ Az Árverező az aukción vagy a teljes vételárat, vagy annak 20%-át, mint foglalót tartozik kifizetni.

Ha a teljes vételár egy összegben kifizetésre kerül, úgy a tárgy a helyszínen átvehető.
A helyszínen csak készpénzt van módunk elfogadni.
Lehetőség van a vételár foglalón felüli részének 8 napon belüli kifizetésére készpénzben vagy banki átutalással.
Ekkor a foglaló összege a vételárba beleszámít. Amennyiben a teljes összeg kifizetésére nem kerül sor határidőn belül,
akkor a Ház az adásvételi szerződéstől elállhat, a foglalót nem téríti vissza!
A vevő a vételár kiegyenlítését követően 8 napon belül saját költségén és felelősségén köteles gondoskodni a megvett
tárgy elszállításáról.
Amennyiben e határidőn belül a tárgyat nem szállítja el, a kárveszély a vevőre száll át, azaz a tárgyban bekövetkezett
esetleges sérülésért a Ház nem vállal felelősséget.
Az aukciót követő 10. naptól kezdődően a Műgyűjtők Háza Galéria és Aukciósház a tárolásért havonta a vételár 10%ának megfelelő tárolási díjat számít fel. Amennyiben a vevő a tárgyat az erre történő írásbeli felszólítást követően, az
aukció napjától számított 3 hónapon belül sem szállítja el, a vevő a foglalót elveszti, a Műgyűjtők Háza a tárgyat
értékesíti, és a foglaló, valamint a tárolási költségek levonását követően a vevő által kifizetett vételárat a vevő részére
letétbe helyezi.
8./ Amennyiben az Árverező nem kíván személyesen jelen lenni az árverésen, úgy lehetősége van vételi megbízás
adásával, vagy telefonon keresztül részt venni az eseményen.
Vállaljuk, hogy a vételi megbízást a többi vevő ajánlatai alapján, de a lehető legalacsonyabb áron teljesítjük. A vételi
megbízás az első érvényes licit. A vételi megbízást adó Árverező nincs kivételezett helyzetben, ezért javasoljuk, hogy
a megbízás kitöltésekor a legmagasabb licit + 1 licitlépcsőt határozzon meg.
Vételi megbízást csak előleg befizetése mellett tudunk elfogadni. Az előleg összege a megjelölt licitár 20%-a.
Erről a megbízó fél átvételi elismervényt kap. Sikertelen vásárlás esetén az összeg levonás nélkül visszajár. Ha a
megbízás sikeres, az előleg foglalónak minősül.
Vételi megbízást az árverés helyszínén az aukciót megelőző napig fogadunk el.
A megbízó a sikeres vásárlásról emailben vagy telefonon kap értesítést.
Az értesítés elküldése után a tételt 8 napon belül kérjük kifizetni és átvenni. Ha a vevő nem jelentkezik a határidő
lejártáig, a Ház elállhat a szerződéstől, s a lefizetett előleget bánatpénznek tekinti.
A Ház az írásbeli értesítéseit az Árverező által megadott elérhetőségekre küldi. Amennyiben ezek pontatlan közlése
vagy be nem jelentett változása miatt az értesítés visszajön, azt a Ház elküldöttnek tekinti.
Telefonon történő licitálást csak a 10 000,- Ft feletti tételekre teljesítünk. Az igényhez előzetesen fel kell venni a
kapcsolatot a Ház vezetőivel.
.
Az árverésen, ha adott tételre nincs vételi megbízás, a telefonos licitálóé az első ajánlat. A telefonos vevő vállalja, hogy
amennyiben nem sikerül őt elérni, az adott tételt alapáron megvásárolja.
Az árverés alatt esetlegesen előforduló telekommunikációs hibákért, zavarokért felelősséget nem vállalunk.
A telefonon történő licitáláshoz bank garancia szükséges, vagy mint a vételi megbízónál, előleg fizetését kérjük.
9. / Az el nem kelt tételek visszakérésére csak az árverés végén lehet sort keríteni.
Az árverést követő két hétben – az Árvereztető felhatalmazása alapján – az el nem kelt tételek a kikiáltási ár + 23%
jutalékért megvehetők. Amennyiben az Árvereztető ehhez nem járul hozzá, az aukció vezetője azt szóban közli
az árverés folyamán az adott tételnél.
Az aukció eredménylistája az eseményt követően (2 napon belül) felkerül a Ház weboldalára.
Az el nem kelt tételek eladására a vételi ajánlatok beérkezésének sorrendjében kerül sor.
10. / Az árverési katalógusban védett jelzéssel szereplő tárgyakat Magyarországról véglegesen kivinni a 2001. évi
LXIV.Tv.52 paragrafusa alapján nem lehet.
A kulturális javak külföldre viteléről a 2001.évi LXIV.Tv. rendelkezik.
Ha a tárgyat a vevő exportálni szeretné, akkor annak költségeit viselni tartozik, és azt a fizetés előtt kérjük közölni.
Külföldi vásárlótól az esetleges árfolyamkülönbségekből adódó problémák elkerülése végett, az átutalandó összeg
meghatározását saját bankjánál, forintban kérjük megadni.

