Megbízási Szerződés
Amely létrejött egyrészről
Név * / Name *
Számlázási cím* / Billing address *
Telefonszám * / Phone number *
E-mail cím * / Email address *
mint távollévő árverési vevő (a továbbiakban: Megbízó), másrészről a BÁV Aukciósház és Záloghitel Zrt. (1027 Budapest Csalogány u 23-33.,
képviseletében: Nagy Tamás) mint megbízott (a továbbiakban: Megbízott) (a Megbízó és a Megbízott a továbbiakban együttesen: Felek) között az
alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek szerint:
1. A Felek rögzítik, hogy a Megbízott mint Aukciós Ház szervezi a BÁV 80. Művészeti Aukciót (a továbbiakban: Aukció) , amely során eladóként a
saját nevében (tulajdonosként vagy bizományosként) eljárva köt adásvételi szerződést a legmagasabb vételi ajánlatot tevő árverési vevővel. A
Megbízó tudomásul veszi, hogy az Aukció szervezője és a Megbízott ugyanaz a jogi személy, a jelen Szerződést ennek tudatában köti meg, és erre
figyelemmel kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Megbízott a képviselőjeként járjon el.
2. A Felek rögzítik, hogy az Aukció szabályait a Megbízott által kibocsátott "Árverési feltételek" rögzítik; a Felek megállapodnak, hogy az "Árverési
feltételeket" a Szerződés alapján fennálló jogviszonyukban irányadónak tekintik. A Megbízó a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy az "Árverési
feltételeket" a Megbízótól átvette, az Árverési feltételeket, mint Szerződés részét megismerte, és azt magára nézve kötelezőnek elfogadja.
3. A Megbízó megbízza a Megbízottat, hogy az Aukción a Megbízó nevében és képviseletében részt vegyen, és az árverésre kerülő árverési tételek
közül az alábbiakban felsorolt tételekre az ott meghatározott vételárig vételi ajánlatot tegyen:
TÉTEL SZÁM
LOT N°

MEGBÍZÁS TÍPUSA:
Vételi / Telefonos
COMISSION TYPE:
Absentee Bid / Phone Bid

TÁRGYLEÍRÁS
DESCRIPTION

MAXIMUM LEÜTÉSI ÁR
KIKIÁLTÁSI ÁR (HUF)
STARTING PRICE (HUF)

(Aukciós jutalék nélkül)

MAXIMUM BID (HUF
excluding buyer’s premium)

4. A Felek megállapodnak, hogy a Megbízott a megbízást ingyenesen teljesíti; erre is tekintettel a megbízás teljesítésével kapcsolatban semmilyen
felelőséget nem vállal. Ezen rendelkezés nem érinti a Megbízottnak az "Árverési feltételekben" rögzített jutalékigényét.
5. A Felek megállapodnak, hogy a Megbízó a Szerződés aláírásával egyidejűleg a 3. pontban megjelölt árverési tételekre meghatározott
mindösszesen 0 Ft-ot bocsát előlegként a Megbízott rendelkezésére. A Felek megállapodnak továbbá, hogy amennyiben a 3. pontban megjelölt
árverési tételekre vagy azok egy részére vonatkozóan a Megbízó az árverésen adásvételi szerződést köt, úgy ezen árverési tételek tekintetében az
előleg (legfeljebb az adott tétel vételárának 20%-a erejéig) foglalóként szolgál.
6. A Felek megállapodnak, hogy az adásvételi szerződés létrejötte esetén a Megbízó köteles az "Árverési feltételek" szerint, három munkanapon
belül az általa megfizetett előleggel, illetve foglalóval csökkentett vételárat a Megbízónak megfizetni.
7. A Felek rögzítik, hogy amennyiben a 3. pontban megjelölt árverési tételre (tételekre) harmadik személy magasabb összegű megbízást ad, vagy ha
az árverésen résztvevő árverési vevő magasabb vételi ajánlatot tesz, továbbá, ha a megbízó limitjével azonos licitlépcső más licitálóra jut, úgy a
Megbízott az előleggel az árverés után 8 munkanapon belül elszámol. A Megbízott azon árverési tételek alapján, amelyek tekintetében a megbízás
nem járt eredménnyel, semmiféle követelést nem támaszthat.
8. A Megbízott az adásvétel létrejöttéről legkésőbb az aukció napját követő munkanapon a Szerződés fejrészében rögzített elérhetőség(ek)en
értesíti a Megbízót. A Felek megállapodnak, hogy a megbízás ingyenességére tekintettel, az értesítés sikertelensége nem hat ki a Megbízó
szerződéses kötelezettségeinek teljesítésére (azaz a Megbízó köteles a vételár megfizetésére és a tárgy elszállítására), és az értesítés
sikertelenségéből eredő jogkövetkezmények a Megbízottal szemben semmilyen igény vagy kötelezettség nem érvényesítheti.
9. A vételár megfizetésének késedelmére és elmulasztására, a tárgy elszállítására és egyebekben a Szerződésben nem szabályozott kérdésekben az
"Árverési feltételek", valamint a Ptk., illetve a mindenkori hatályos jogszabályok az irányadók.

A Felek a Szerződést együttesen elolvasást és értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írták alá.
Budapest, 2022. ____. ____.

..................................................................
Megbízó

....................................................................
Megbízott

FIZETÉSI MÓD / PAYMENT METHOD:
SZEMÉLYESEN / IN PERSON or BANKI UTALÁS / BANK TRANSACTION
Megbízás adására legkésőbb az árverés napján 12 óráig van lehetőség. Kérjük a kitöltött dokumentum személyes
leadására Aukciósházunkban (1055, Budapest Szent István körút 3.), vagy e-mailen (aukcioshaz@bav.hu).

