
ZLECENIE  
LICYTACJI

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

Ja niżej podpisany/-a oświadczam, że: 
1) zapoznałem/-am się i akceptuje REGULAMIN AUKCJI Domu Aukcyjnego Piękna Gallery Auction House, 
2) wszelkie dane zawarte w niniejszym formularzu są prawdziwe, w przypadku zatajenia lub podania nieprawdziwych danych Piękna Gallery Auction House nie ponosi 
odpowiedzialności, 
3) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach koniecznych do realizacji niniejszego zlecenia, zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych oso-
bowych,  przez Very Good Idea Sp. z.o.o. oraz podmioty powiązane z Very Good Idea Sp. z.o.o  w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych.

Zlecenie stałe lub licytacja telefoniczna nie obciążają Nabywcy żadnymi dodatkowymi kosztami i są łatwym sposobem na wzięcie udziału w aukcji  
za pośrednictwem domu aukcyjnego.

Prosimy o czytelne wypełnienie formularza, pozwoli to uniknąć ewentualnych pomyłek.

W jaki sposób dowiedzieli się Państwo o aukcji w Piękna Gallery Auction House?

ZLECENIE STAŁE  
 
Uprzejmie prosimy o podanie kwoty, do wysokości której pracownik  
Piękna Gallery Auction House będzie licytował w Państwa imieniu,  
gwarantując jednocześnie nabycie obiektu za najniższą możliwą kwotę.
 
Zgadzam się na jedno postąpienie w górę, w przypadku sytuacji 
wystąpienia innego zlecenia na taką samą  kwotę:       

TAK             NIE

ZLECENIE TELEFONICZNE
 
Pracownik Piękna Gallery Auction House połączy się z Państwem  
na chwilę przed rozpoczęciem licytacji wybranych obiektów.  
Piękna Gallery Auction House nie ponosi odpowiedzialności  
w przypadku problemów z połączeniem z podanym numerem.
 
NUMER TELEFONU DO LICYTACJI

Imię i nazwisko

Seria oraz numer dowodu osobistego

Adres: kod pocztowy, miasto, ulica, nr domu, nr mieszkania

Adres e-mail

 

NIP (dla firm)

 

Telefon

Data i podpis osoby składającej zlecenie Data i podpis pracownika Piękna Gallery

NUMER KATALOGOWY AUTOR, TYTUŁ MAKSYMALNA OFEROWANA KWOTA
(bez opłaty aukcyjnej) lub aukcja telefoniczna


