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WARUNKI SZCZEGÓLOWE AUKCJI ORGANIZOWANYCH PRZEZ CARPORT 

DLA „PEKAO LEASING” Sp. z o.o. 

 

 

1. Kupujący ma obowiązek zweryfikować stan techniczny i kompletność Przedmiotu oraz 

jego wyposażenia w miejscu wskazanym przez Dostawcę w opisie Przedmiotu, przed 

złożeniem oferty kupna. 

2. W razie publikacji na portalu internetowym www.car-port.pl zdjęć, szkiców opisów lub 

wycen dotyczących oferowanych Przedmiotów, przyjmuje się że mają one charakter 

wyłącznie poglądowy. W żadnym razie opublikowane opisy, zdjęcia, szkice lub ekspertyzy 

Przedmiotu nie będą stanowić wiążącego dla Kupującego i Dostawcy elementu oznaczenia 

lub technicznego opisu rzeczy. Dostawca ani Carport nie będą ponosić odpowiedzialności za 

ustalenia i wnioski dotyczące Przedmiotu, dokonane przez Kupującego na podstawie 

opublikowanych w Serwisie aukcyjnym materiałów poglądowych. Przyjmuje się, iż jedynym 

miarodajnym źródłem informacji na temat stanu Przedmiotu, oznaczeń i opisu jest osobista, 

naoczna weryfikacja stanu Przedmiotu w miejscu jego przechowywania dokonana przez 

Kupującego przed złożeniem oferty zakupu. 

3. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że Przedmioty sprzedawane poprzez Carport 

w zdecydowanej większości są rzeczami używanymi, wobec czego Dostawca wyłącza 

rękojmię z tytułu wad Przedmiotu, dlatego też w celu zapobieżenia ewentualnym przyszłym 

zastrzeżeniom dotyczącym stanu technicznego Przedmiotów, Kupujący zobowiązany jest do 

dokładnej weryfikacji stanu technicznego, stopnia zużycia oraz  stopnia kompletności 

wyposażenia Przedmiotu przed złożeniem oferty nabycia. Kupujący poprzez złożenie oferty 

nabycia Przedmiotu oświadcza Dostawcy, że  akceptuje bez zastrzeżeń stan techniczny 

Przedmiotu oraz jego wyposażenia. 

4. W przypadku gdyby okazało się, że nabywany Przedmiot jest obciążony jakimkolwiek 

prawem osób trzecich, Nabywca nie może uchylić złożonego oświadczenia woli o nabyciu 

Przedmiotu, odstąpić od umowy sprzedaży lub odmówić bądź opóźnić jej zawarcie 

i dokonanie zapłaty, jeżeli Dostawca w terminie do 20 dni roboczych od powzięcia takiej 

informacji zwolni Przedmiot od ujawnionego obciążenia. 

5. Cena Wywoławcza oraz Oferowana Cena Zakupu są cenami netto oraz nie zawierają 

kosztów odbioru Przedmiotu. Nabywca dokona odbioru Przedmiotu własnym staraniem i na 

własny koszt, ze wskazanego przez Carport miejsca jego przechowywania. Ewentualne 

koszty transportu, koszty załadunku, koszty ubezpieczenia, koszty naprawy, koszty 

uruchomienia, koszty koniecznych paliw, olejów i części zamiennych, ponoszone są 

wyłącznie przez Nabywcę, bez możliwości ich regresu wobec Dostawcy. 

6. Na wniosek Nabywcy, możliwe jest złożenie wniosku o zawarcie umowy leasingu 

wylicytowanego Przedmiotu, w której wylicytowana Cena końcowa stanowić będzie 

równocześnie cenę nabycia przedmiotu w umowie  leasingu, jednakże pod warunkiem 

spełnienia przez takiego Kupującego warunków obowiązujących w „PEKAO LEASING” Sp. 

z o.o. przy zawieraniu umów leasingu oraz pod warunkiem zawarcia umowy leasingu w ciągu 

14 dni od dnia zakończenia Aukcji. 
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7. Negatywna decyzja „PEKAO LEASING” Sp. z o.o. w sprawie zawarcia umowy leasingu 

nie zwalnia Nabywcy od zapłaty Oferowanej Ceny Zakupu. 

8. Dostawca oświadcza, że z uwagi na fakt, że wystawiane w Serwisie Przedmioty sprzedaży 

są rzeczami używanymi i nie posiadają gwarancji producenta ani sprzedawcy, chyba że w 

opisie Aukcji wyraźnie inaczej zaznaczono. 

9. Z uwagi na fakt, że oferowane w Serwisie aukcyjnym Przedmioty są rzeczami używanymi 

oraz, że Kupujący, w chwili złożenia oferty kupna zaakceptował bez zastrzeżeń stan 

techniczny Przedmiotu sprzedaży oraz stan jego wyposażenia, Dostawca wyłącza rękojmię za 

wady fizyczne Przedmiotów sprzedaży oraz nie uzupełnia ewentualnych braków wyposażenia 

nabytych na Aukcji Przedmiotów.  

10. W przypadku kiedy Nabywca nie dokona zapłaty Oferowanej Ceny Zakupu w terminie 

określonym w przekazanej mu informacji, uznaje się że umowa nie została zawarta i 

Dostawca może swobodnie dysponować na powrót Przedmiotem . Dostawca może dochodzić 

od takiego Nabywcy naprawienia poniesionych szkód w związku z nienależytym 

wykonaniem zobowiązań z tytułu Aukcji przez tegoż Nabywcę oraz udokumentowanych 

kosztów przechowania Przedmiotu przez okres niezbędny do jego ponownej sprzedaży. 

11.Każdy pojazd na aukcjach Pekao Leasing Sp. z o.o. posiada aktualną polisę 

ubezpieczeniową. Warunkiem koniecznym do odbioru pojazdu z miejsca parkingowego jest 

podpisanie przez Nabywcę, lub przez osobę pisemnie przez niego upoważnioną do jego 

reprezentowania, wypowiedzenia polisy ubezpieczeniowej odbieranego pojazdu.   

 


