WARUNKI AUKCJI
w dniu 20 września 2018
Roczniaków w Stadninie Koni „Iwno” Sp. z o.o.
Oddział Golejewko
I.

Sprzedaż

1. Do licytacji mogą przystąpić osoby fizyczne i osoby prawne na równych prawach, bez
żadnych ograniczeń.
2. Warunkiem dopuszczenia do licytacji jest wpłacenie wadium w wysokości 1000 PLN lub
ekwiwalent w biurze w dniu aukcji. Wadium przestanie być przyjmowane na 15 minut przed
godziną rozpoczęcia aukcji
3. Wadium upoważnia do wzięcia udziału w licytacji każdego konia. Wpłacone wadium
zostaje zaliczone w cenę zakupu. Wadium zostanie zwrócone wpłacającemu bezpośrednio
po aukcji ,o ile zakup nie dojdzie do skutku.
4. Licytacja będzie prowadzona systemem zwyczajowo przyjętym na aukcjach sprzedażnych
koni.
5. Nabywcą staje się osoba oferująca najwyższą cenę. W przypadku powstania sporu między
dwoma lub więcej licytującymi, sporny koń poddany zostanie ponownej licytacji od
najwyższej ceny niespornej, lub też spór zostanie rozstrzygnięty przez aukcjonera.
Wystawca zastrzega sobie prawo wycofania z licytacji każdego konia bez podania
przyczyny
6. Nabywca zobowiązany jest potwierdzić podpisem zakup każdego konia bezpośrednio po
aukcji.
7. Nabywca zobowiązany jest wpłacić należność za konia /konie/ na konto Stadniny Koni
Iwno ING BANK ŚLĄSKI O/KOSTRZYN 75 1050 1520 1000 0022 0297 3752 w terminie
siedmiu dni od daty licytacji.
Żaden koń nie zostanie wydany nabywcy zanim cena zakupu nie wpłynie na powyższe
konto.
8. Brak wpłaty ceny zakupu w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury powoduje
przepadek wadium i rozwiązanie umowy z winy nabywcy.
9. Zakupionego konia należy odebrać ze Stadniny w terminie do 30 września 2018 r. Do tego
terminu koń może przebywać w Stadninie bez dodatkowych opłat ale na ryzyko
nabywcy, w przypadku interwencji lekarza weterynarii wszelkie koszty pokrywa
kupujący. Istnieje możliwość dalszego utrzymania konia w Stadninie w drodze zawartej
odrębnej umowy. Koszt utrzymania konia wynosi 30 PLN dziennie + 8% VAT.
10. Zawarcie umowy na dalsze utrzymanie konia jest możliwe tylko w przypadku wcześniejsze
go wniesienia pełnej ceny zakupu zgodnie z terminem płatności.
11. Nabywca zagraniczny ponosi koszty wymaganych badań weterynaryjnych oraz wszelkie
koszty wynikające z wysyłki koni za granicę.

12. Nabywca załaduje konia w miejscu aukcji do swojego środka transportu na własny koszt i
ryzyko. Po udostępnieniu konia do załadunku na środek transportu wskazany przez
nabywcę, ryzyko związane z końmi przechodzi całkowicie na nabywcę
13. Stadnina Koni Iwno sprzedaje konie w stanie „jak jest” i jakiekolwiek gwarancje, łącznię z
gwarancjami przydatności handlowej, użytkowej i innej, ze strony Stadniny są wykluczone.
14. Wszystkie oficjalne informacje i poprawki ogłaszane podczas aukcji mają moc korygującą
15. Organizator zastrzega sobie prawo wycofania każdego konia bez podania przyczyny.
II.

Dzierżawa

1. Dzierżawcą staje się osoba oferująca najwyższy procent dzierżawy tj. % dla Stadniny Koni
„Iwno” od wygranych przez konia brutto. ( sumy podanej w oficjalnych statystykach
wyścigowych bez uwzględnienia premii właścicielskich)
W przypadku powstania sporu między dwoma lub więcej licytującymi, sporny koń poddany
zostanie ponownej licytacji od najwyższego procentu niespornego lub też spór zostanie
rozstrzygnięty przez aukcjonera. Aukcjoner zastrzega sobie prawo wycofania z przetargu
każdego konia bez podania przyczyny.
2. Stadnina Koni „Iwno” wydzierżawia konie na dwa sezony wyścigowe.
Wylicytowany procent dzierżawy dotyczy wygranych konia
w wieku trzech lat. Procent od wygranych w wieku dwóch lat ustala się dla każdego konia
na poziomie 5 %.
Przetarg będzie prowadzony systemem zwyczajowo przyjętym na aukcjach sprzedanych
koni, począwszy od poziomu 10% sumy wygranych brutto. Postąpienie licytacji ustala się w
wysokości 5%
3. Dzierżawca zobowiązany jest do podpisania umowy dzierżawnej bezpośrednio po aukcji.
4. Wydzierżawione konie mogą być utrzymywane w Stadninie na jej koszt, ale na ryzyko
dzierżawcy do dnia 30 września 2018.
5. Po tym terminie istnieje możliwość dalszego utrzymania koni w Stadninie w drodze
zawartej odrębnej umowy. Koszt utrzymani, a konia wynosi 30 PLN dziennie +8% VAT
6. Stadnina Koni „Iwno” zastrzega sobie prawo akceptacji trenera, któremu dzierżawca
przekaże konia do treningu.
7. Koszty transportu konia na krajowy tor jak i jego transport po zakończeniu dzierżawy do
oddziału Iwno lub oddziału Golejewko ponosi Dzierżawca.
8. Stadnina Koni „Iwno” dzierżawi konie w stanie „ jak jest” i jakiekolwiek gwarancje łącznie
z gwarancjami przydatności handlowej, użytkowej i innej ze strony Stadniny są
wykluczone.
9. Wszystkie oficjalne informacje i poprawki ogłaszane podczas aukcji mają moc korygującą.
10. Wszystkie osoby przebywające na terenie Stadniny Koni „Iwno” podczas trwania aukcji i
imprez z nią związanych czynią to na własne ryzyko. Stadnina Koni „Iwno” nie będzie

ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody na zdrowiu, czy mieniu poniesione przez
te osoby podczas trwania imprezy.
11. Organizator zastrzega sobie prawo wycofania każdego konia bez podania przyczyny.

