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Zlecenie licytacji z limitem oraz licytacja telefoniczna to sposoby wzięcia udziału w aukcji, nie wymagają od Uczestnika aukcji uiszczania dodatkowych 
kosztów.

ZLECENIE LICYTACJI Z LIMITEM Q     LICYTACJA TELEfONICZNA Q 

Niniejszy formularz musi być dostarczony do Domu Aukcyjnego osobiście lub jego podpisany skan musi zostać przesłany mailem na adres: 
zlecenia@artlibra.pl, najpóźniej 1 dzień roboczy przed rozpoczęciem aukcji. Przed przyjęciem zlecenia licytacji pracownik Domu Aukcyjnego ma 
prawo poprosić o podanie pełnych danych osobowych oraz o dokument potwierdzający tożsamość osoby dokonującej zlecenia (dowód osobisty, 
paszport); w przypadku zleceń przesłanych e-mailem: w formie skanu takiego dokumentu.

Osoba zlecająca licytację:

IMIĘ I NAZWISKO     NUMER KLIENTA  SERIA I NUMER DOWODU OSOBISTEgO/PESEL

NUMER TELEfONU DO LICYTACJI   hASłO

Nr kat. Autor/Tytuł:
Maksymalna oferowana kwota

(bez opłaty aukcyjnej)
lub licytacja telefoniczna [ TEL. ]

Podanie przez Uczestnika aukcji limitu licytacji jest informacją ściśle poufną. Dom Aukcyjny będzie reprezentował w licytacji Uczestnika aukcji do 
podanej kwoty, z jednoczesną gwarancją nabycia obiektu za najniższą możliwą kwotę. Dom Aukcyjny nie przyjmuje zleceń bez limitu. W przypadku 
zaistnienia kilku zleceń w tej samej wysokości, Dom Aukcyjny będzie reprezentował Klienta, którego zlecenie zostało złożone najwcześniej.

ZLECENIE TELEfONICZNE
W przypadku zlecenia dotyczącego licytacji telefonicznej prosimy o podanie numeru telefonu dostępnego w czasie aukcji. Pracownik Domu 
Aukcyjnego połączy się z Uczestnikiem aukcji chwilę przed rozpoczęciem licytacji wybranych obiektów i przeprowadzi weryfikację za pomocą 
imienia i nazwiska oraz hasła podanego w zleceniu licytacji. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości wzięcia udziału 
w licytacji, będący konsekwencją problemów z uzyskaniem lub z jakością połączenia.

NALEżNOść ZA ZAKUPIONY OBIEKT WPłACĘ:
Q przelewem na rachunek bankowy Domu Aukcyjnego: 28 1140 1010 0000 3742 0700 1002 SWIfT: BREXPLPW
Q gotówką w siedzibie Domu Aukcyjnego, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa lub kartą płatniczą
 (Dom Aukcyjny Libra zastrzega możliwość przyjmowania wpłat kartą płatniczą do kwoty 10 000 zł)

 Podpis pracownika Domu Aukcyjnego LIBRA Podpis uczestnika Aukcji

Dom Aukcyjny LIBRA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. ul. Złota 48/54; 00–120 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000642622, numer NIP: 
7010624059 oraz numer REgON: 365672461, kapitał zakładowy w wysokości 338.000,00 zł.

Q faktura
Q paragon
Q poczta
Q e-mail
Q odbiór osobisty




