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REGULAMIN AUKCJI  

– samochód osobowy Hyundai Tucson - 

 

1. Organizatorem aukcji jest Stowarzyszenie "Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka" w 

Pasłęku14-400, ul. Józefa Piłsudskiego 11 A, zwane dalej Organizatorem,ul. Kameliowa 

15B, 87-100 Toruń. 

2.  Aukcja odbędzie się w siedzibie pełnomocnika Organizatora w osobie Mariusza Trela 

prowadzącego Urnicz Kancelarię Adwokacką w Toruniu, ul. Kameliowa 15 B, zwanego 

dalej Pełnomocnikiem, 

pod nadzorem notariusza Zbigniewa Maleszy, ul. Żeglarska 24, 87-100 Toruń. 

3. Licytantem jest osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca 

osobowości prawnej, ale na mocy przepisu prawa posiadająca zdolność prawną, mająca 

miejsce zamieszkania lub siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

4. Celem aukcji jest wyłonienie nabywcy samochodu osobowego marki Hyundai Tucson 2.0 

MR' 06, rok prod. 2009, wersja Comfort, posiadającego następujące cechy: 

 1/ data pierwszej rejestracji : 15/05/2009, w Polsce 03/06/2013 

 2/ numer VIN : KMHJN81BP9U085288 

 3/ kolor lakieru : srebrny metallic 

 4/ rodzaj nadwozia : kombi, 5 drzwiowe, 5 osobowe 

 5/ oznaczenie silnika : G4GC 

 6/ pojemność silnika : 1975 ccm / 104 kW / 141 KM 

 7/ skrzynia biegów : manualna 

 8/ ABS 

 9/ EBD 

 10/ fotel kierowcy z regulacją wysokości 

 11/ fotele przednie podgrzewane 

 12/ seryjne głośniki x 4 

 13/ immobiliser 

 14/ klimatyzacja 

 15/ kolumna kierownicy regulowana 

 16/ koło zapasowe z tarczą aluminiową 

 17/ kurtyny powietrzne boczne 

 18/ lusterka zewnętrzne elektryczne 
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 19/ lusterka zewnętrzne podgrzewane 

 20/ napinacze pasów bezpieczeństwa z kontrolą naciągu 

 21/ alufelgi wraz z oponami 215/65/R16 

 22/ podłokietnik centralny przedni 

 23/ podłokietnik siedzeń tylnych 

 24/ poduszki powietrzne boczne przednie 

 25/ poduszki powietrzne kierowcy i pasażera 

 26/ radioodtwarzacz CD 

 27/ relingi dachowe 

 28/ siatka mocująca bagaż 

 29/ siedzenia tylne dzielone asymetrycznie 

 30/ siedzenia tylne regulowane 

 31/ szyba drzwi tyłu nadwozia otwierana 

 32/ szyba przednia ogrzewana 

 33/ elektryczne szyby przednie i tylne 

 34/ halogeny 

 35/ tarcze kół aluminiowych 16'' 

 36/ wspomaganie układu kierowniczego 

 37/ zamek centralny 

 38/ hak holowniczy 

 39/ klimatyzacja automatyczna 

 40/ lakier metalizowany 

 41/ tempomat 

 42/ przebieg rzeczywisty odczytany 136.365 km; 

zwany dalej Pojazdem. 

5. Aukcja przeprowadzona zostanie w dniu 26 listopada 2018 r. w siedzibie Pełnomocnika w 

Toruniu, ul. Kameliowa 15B. 

6. Organizator oświadcza, że : 

1/ jest właścicielem Pojazdu, a prawo własności nabył poprzez przejęcie Pojazdu na 

własność od dłużnika w związku z zabezpieczeniem ustanowionym na jego rzecz  w postaci 

zastawu rejestrowego; 

2/ Pojazd jest wolny od praw osób trzecich.  

7. Przystępujący do aukcji jest obowiązany złożyć wadium w wysokości dziesięciu procent 

ceny wywołania,  najpóźniej na trzy dni robocze poprzedzające aukcję, na rachunek 
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bankowy Organizatora o numerze 66 8313 0009 0005 2126 2000 0010. 

8. Wadium złożone przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się -licytant, 

któremu udzielone zostanie przybicie, zapłaci Organizatorowi cenę sprzedaży w kwocie 

pomniejszonej o wpłacone wadium; pozostali Licytanci uczestniczący w aukcji otrzymają 

zwrot uiszczonego wadium, w terminie trzech dni roboczych na rachunek bankowy, z 

którego dokonali wpłaty wadium. 

9. Licytanci mogą uczestniczyć w aukcji osobiście, telefonicznie lub pocztą elektroniczną. 

10. Stawienie się jednego Licytanta wystarczy do odbycia aukcji.  

11. Ceną wywołania jest kwota  16 000 (szesnaście tysięcy) zł. 

12. Zaofiarowana cena przestaje wiązać, gdy inny Licytant zaofiarował cenę wyższą o 200zł. 

13. Pełnomocnik udziela przybicia temu licytantowi, który pomimo trzykrotnemu wezwaniu 

przez Pełnomocnika do dalszego składania ofert złożył ofertę nabycia pojazdu 

mechanicznego za cenę nie niższą od ceny wywołania. 

14. Licytant, któremu udzielono przybicia, ma obowiązek zapłacenia pozostałej części ceny 

oraz odebrać od Pełnomocnika pojazd w terminie trzech dni roboczych od zakończenia 

aukcji. 

15. 1. Jeżeli nabywca, któremu udzielono przybicia, nie wykonał w terminie warunków licytacji 

co do zapłaty ceny i odbioru Pojazdu, traci wadium, a skutki przybicia wygasają. 

15. 2. Licytant, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, nie może brać udziału w 

kolejnej aukcji dotyczącej Pojazdu. 

15. 3. Z utraconego wadium wpłaconego przez licytanta określonego w punkcie pierwszym 

niniejszego ustępu pokrywa się koszty aukcji bezpośrednio związane ze sprzedażą. 

16. 1. Z chwilą przybicia dochodzi do skutku sprzedaż Pojazdu.  

16. 2. Odpis protokołu z aukcji stanowi dowód nabycia prawa własności Pojazdu. 

17. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem 

urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub 

radcy prawnemu. 

18. Nabywca, który w przepisanym terminie nie uiści ceny w całości lub części, traci prawa 

wynikające z przybicia. 

19. Jeżeli nabywca nie uiści w terminie sumy przypadającej do zapłaty, Organizator wznowi 

niezwłocznie aukcję Pojazdu rozpoczynając od ceny wywołania. 

20. W dniu zapłacenia przez nabywcę Pojazdu ceny sprzedaży w pełnej wysokości, Organizator 

wyda mu Pojazd oraz posiadaną dokumentację.  

21. Nabywcy nie przysługują roszczenia z tytułu rękojmi za wady rzeczy. 
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22. Licytant przystępujący do aukcji oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, 

stanem technicznym pojazdu mechanicznego oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego 

danych osobowych przez Organizatora wyłącznie na potrzeby akcji, jak też, że został przez 

Organizatora poinformowany o usunięciu jego danych osobowych z bazy danych 

Organizatora w ciągu miesiąca po zwróceniu mu wadium, za wyjątkiem licytanta – 

nabywcy Pojazdu. 

 

       

 

Toruń, dnia  5 listopada 2018 r. 


