ZLECENIE LICYTACJI
Zlecenie licytacji z limitem lub licytacja telefoniczna nie obciążają zleceniodawcy żadnymi dodatkowymi kosztami.

Prosimy o dostarczenie zlecenia do domu aukcyjnego za pośrednictwem poczty tradycyjnej,
elektronicznej bądź osobiście, najpóźniej 24 godziny przed rozpoczęciem licytacji.

Zlecenie stałe

□

Prosimy o podanie maksymalnej kwoty do wysokości której chcą Państwo licytować konkretne obiekty. Pracownik Domu
Aukcyjnego będzie licytował w Państwa imieniu gwarantując nabycie obiektu za możliwie najniższą kwotę, do podanego
maksimum włącznie. Podana kwota jest informacją ściśle poufną, jednocześnie informujemy, że zlecenia są
rozpatrywane w kolejności w jakiej zostały złożone.
Zgadzam się na jedno postąpienie ponad maksimum w przypadku wystąpienia innego zlecenia na tą samą kwotę.
TAK

Zlecenie telefoniczne

□

NIE

□

□

W przypadku zlecenia telefonicznego pracownik domu aukcyjnego połączy się z Państwem przed rozpoczęciem licytacji
wybranych obiektów. Uprzejmie informujemy, że Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za problemy z
połączeniem telefonicznym.
Numer telefonu do licytacji

Imię i nazwisko

Seria i numer dowodu osobistego

NIP (dla firm)

Adres (ulica, numer domu, mieszkania, miasto kod pocztowy)

Adres e-mail

Telefon kontaktowy

Przed przyjęciem zlecenia licytacji Dom Aukcyjny ma prawo w celu weryfikacji prosić o podanie pełnych danych
osobowych oraz o przedstawienie dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby rejestrowanej (dowód osobisty,
paszport, prawo jazdy).
NR. KATALOGOWY

AUTOR, TYTUŁ

MAKSYMALNA OFEROWANA KWOTA
(BEZ OPŁATY AUKCYJNEJ) LUB LICYTACJA TELEFONICZNA

Ja niżej podpisany/-a oświadczam, że:
1.
2.
3.

Zapoznałem/-am się i akceptuję Regulamin Aukcji Domu Aukcyjnego FACE TO FACE ART.
Wszelkie dane podane w formularzu są prawdziwe, w przypadku zatajenia lub podania błędnych danych FACE TO FACE ART nie ponosi odpowiedzialności
za szkody wynikłe z podania nieprawdziwych lub błędnych danych.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach koniecznych do realizacji niniejszego zlecenia, zgodnie z ustawą z 25.05.2018r. o
ochronie danych osobowych przez FACE TO FACE ART.

Data i podpis zleceniodawcy:

Data i podpis pracownika FACE TO FACE ART:

