
REGULAMIN AUKCJI 

KLASYKA WSPÓŁCZESNOŚCI 1960 – 2000 

 

 

1. Nabywca zobowiązany jest do  wykupu obiektu/obiektów w ciągu 10 dni od zakończenia 

aukcji. W razie niewywiązania się z  umowy przez Kupującego Polski Dom Aukcyjny może 

naliczyć opłatę magazynową w kwocie 100 zł netto za każdy dzień zwłoki w zapłacie. 

 

2. Polski Dom Aukcyjny gwarantuje zgodność cech licytowanych obiektów z opisem 

katalogowym. 

 

3. Prawo własności do wylicytowanego obiektu i jego odbiór następuje po zapłacie przez 

Nabywcę całości wylicytowanej kwoty (wliczając 18% opłaty organizacyjnej, 5%  droit de 

suite oraz 5% kosztów „Invaluable”). 

 

4. Polski Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za  ukryte wady fizyczne i prawne 

zakupionych obiektów. Niektóre obiekty mogą posiadać ceny rezerwowe. 

 

5. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane na podstawie przepisów prawa polskiego.  

 

6. Polski Dom Aukcyjny przypomina o następujących przepisach prawa: 

 

Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego 

wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o 

przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu – Dom Aukcyjny jest zobowiązany do zbierania 

danych osobowych Nabywców dokonujących transakcji w kwocie powyżej 15 tysięcy euro. 

Dane osobowe pozostają poufne. 

 

7. Przy zakupie wszystkich prac doliczana jest opłata wynikająca z tzw. droit de suite tj. prawa 

twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo 

odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł.  

 

 



Powyższa opłata jest obliczana według poniższych stawek:  

1) 5 % kwoty wylicytowanej dla sumy ≤ 50 000 Euro  

2) 3 % kwoty wylicytowanej dla sumy > 50 000 Euro oraz ≤ 200 000 Euro  

3) 1 % kwoty wylicytowanej dla sumy > 200 000 Euro oraz ≤ 350 000 Euro  

4) 0,5 % kwoty wylicytowanej dla sumy > 350 000 Euro oraz ≤ 500 000 Euro  

5) 0,25 % kwoty wylicytowanej dla sumy > 500 000 Euro, jednak opłata nie jest wyższa niż 

równowartość 12 500 Euro. 

 

Wysyłka 

Wysyłka wylicytowanych obiektów na koszt Nabywcy. 

 

Płatność 

Płatność gotówką w siedzibie firmy lub płatność przelewem: 

 

Polski Dom Aukcyjny Wojciech Śladowski 

ul. Stefana Batorego 2, 

31-135 Kraków 

 

IBAN: PL 42 1160 2202 0000 0002 2276 1712 

SWIFT: BIGBPLPW 

 


