Ustrzyki Górne, 06-11-2019r.

REGULAMIN AUKCJI KONI HUCULSKICH ZHKH Wołosate
1.Do aukcji mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne na równych prawach, bez
żadnych ograniczeń.
2.Warunkiem przystąpienia do aukcji jest wpłata wadium w wysokości określonej w
ogłoszeniu. Rejestracja klientów przystępujących do aukcji oraz przyjmowanie wpłat
wadium odbywać się będą w wyznaczonym miejscu, w dniu aukcji i trwać będą do
godz. określonej w ogłoszeniu o aukcji.
3.Wpłata wadium jest równoznaczna z akceptacją warunków aukcji i traktowana jest
jako deklaracja ich przestrzegania. Wpłacone wadium zostaje zaliczone w cenę
zakupu. Wadium zostaje zwrócone wpłacającemu bezpośrednio po aukcji, o ile
zakup nie dojdzie do skutku. Wadium nie podlega zwrotowi , gdy uczestnik , który
wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy. Wszyscy klienci wpłacający wadium
otrzymują bezpłatnie listę koni. Wszystkie oficjalne informacje i poprawki ogłaszane
podczas aukcji mają moc korygującą.
4.Licytacji podlegają konie wg aktualnej wywieszonej listy w dniu odbywania się
aukcji. Postąpienie minimalne wynosi 100 zł. 5.Poszczególne aukcje rozpoczyna
pokaz oferowanego konia.
6.Sprzedający zastrzega sobie prawo wycofania z aukcji dowolnego konia bez
podania przyczyny (przed rozpoczęciem aukcji) oraz do zamknięcia aukcji bez
wybrania oferenta ibez podania przyczyny.
7.Nabywca zobowiązany jest potwierdzić podpisem zakup każdego konia
bezpośrednio po rozstrzygnięciu aukcji.
8.Nabywca zobowiązany jest wpłacić należność za zakupione konie bezpośrednio po
aukcji lub przelewem na konto Bieszczadzkiego Parku Narodowego ,Ustrzyki Górne
19,38-713Lutowiska w terminie do 3 dni od daty rozstrzygnięcia aukcji • konto: 73
1130 1105 0005 2168 1320 0005z dopiskiem: „Koń huculski”.
9.Żaden koń nie zostanie wydany nabywcy zanim cena zakupu nie wpłynie do kasy
lub na podane konto Bieszczadzkiego Parku Narodowego.
10.Brak wpłaty kwoty zakupu w terminie 3 dni od daty rozstrzygnięcia aukcji
powoduje przepadek wadium oraz rozwiązanie umowy z winy nabywcy.
11.Nabywcy ponoszą wszelkie koszty związane z wysyłką koni, a w szczególności
koszty wymaganych badań weterynaryjnych, koszty ubezpieczeń oraz koszty
transportu.

12. Odebranie konia z miejsca aukcji będzie możliwe wyłącznie w przypadku
natychmiastowego uregulowania pełnej kwoty zakupu lub stwierdzenia wpłynięcia
środków na konto sprzedającego. Odbioru koni z miejsca aukcji należy dokonać w
ciągu 7 dni od daty zakupu. W tym czasie zakupione konie przechowywane są
nieodpłatnie. Począwszy od 8. dnia od daty aukcji do momentu odebrania
sprzedanych koni, kosztami utrzymania koni zostanie obciążony nabywca. Dzienny
koszt utrzymania konia w ZHKH Wołosate wynosi 20,00 zł. W tym okresie BdPN nie
ponosi odpowiedzialności materialnej za niezawinione obniżenie wartości
przekazanych koni, powstałe kontuzje, choroby i inne zdarzenia losowe powstałe w
trakcie przebywania koni w Stadninie.
13.Nabywca załaduje konia w miejscu aukcji do swojego środka transportu na własny
koszt i ryzyko. Po udostępnieniu konia do załadunku na środek transportu wskazany
przez nabywcę, ryzyko przechodzi całkowicie na nabywcę.
14.W przypadku, kiedy stan zdrowia konia, potwierdzony wynikiem badań
weterynaryjnych, uniemożliwi jego transport, transakcja nie dochodzi do skutku,
nabywca otrzymuje zwrot wadium, a koszt badań ponosi Sprzedający.
15.Organizator aukcji nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody na
zdrowiu lub mieniu poniesione przez osoby podczas trwania przetargu oraz
okoliczności z nim związanych.

