Regulamin Brokera zakupów na aukcji Copart.de

1. Wybór pojazdu.;
Wyboru samochodu można dokonać samemu, korzystając z wyszukiwarki na stronie
www.copart.de. Można również skorzystać z naszej pomocy w wyszukaniu konkretnego
pojazdu poprzez wysłanie wiadomości e-mail.
2.

Zakup samochodu na aukcji i zapłata ;
Przed rozpoczęciem przez nas licytacji wybranego przez klienta pojazdu wymagany jest
depozyt gwarancyjny – przesyłamy instrukcję płatności. Po dokonaniu przelewu należy
przesłać nam potwierdzenie przelewu bankowego na adres e-mail: info@autopunktmlawa.pl z
podaniem swoich danych: imię, nazwisko, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail, kwota
zrealizowanego przelewu - zadatku tytułem zapłaty: "NA POCZET ZAKUPU SAMOCHODU
Z AUKCJI W NIEMCZECH". Wpłacić należy sumę stanowiącą minimum 10% kwoty, za którą
zamierzacie Państwo nabyć wybrany pojazd, lecz nie mniejszą niż równowartość 270 Euro.
Następnie spisane będą zamówienie oraz umowa pośrednictwa, w której szczegółowo określone
będą warunki realizacji zamówienia. Umowa przesłana będzie na wskazany przez Państwa
adres e-mailowy. Po wygranej aukcji klient otrzyma potwierdzenie wygrania pojazdu.
Następnie klient ma 2 dni na uregulowanie za pojazd na aukcję copart.de. Aby uchronić
Państwa od kar za zwłokę oraz kosztów za parkowanie pojazdu sugerujemy dokonywanie
ekspresowych przelewów SWIFT na konto copart.de. W wypadku odstąpienia lub rezygnacji
przez Państwa z zakupów w Niemczech i z udziału w licytacji należy wystąpić o zwrot
wadium. Wadium lub depozyt gwarancyjny może być zwrócone tylko nadawcy w terminie do
14 dni od daty otrzymania pisemnej rezygnacji z zawartej umowy.

3. Odbiór auta i załadunek
Pojazd po całkowitym uregulowaniu płatności na copart.de można odebrać z placu aukcyjnego
Copart.de. lub pojazd możemy dostarczyć na auto lawecie pod wskazany adres.( odpłatnie , koszty
transportu wyliczymy dla Ciebie po uzyskaniu adresu dostawy)
Bezpłatny postój pojazdu na placu akcyjnym jest do 7 dni od wygrania aukcji, po tym terminie za
kazdy kolejny dzień postoju aukcja copart.de naliczy opłatę 5 euro.

4.Ile zapłacę za zakupiony pojazd?
Zapłacisz cenę sprzedaży pojazdu plus opłaty Copart i Fee Broker
Autopunktmlawa.pl Opłaty aukcyjne Copart różnią się w zależności od ceny
sprzedaży pojazdu, miejsca postoju na której znajduje się pojazd oraz od tego, czy
wygrywająca oferta zostanie złożona podczas Wstępnej licytacji lub Wirtualnej
aukcji. Proszę sprawdzić stronę Opłaty , aby uzyskać szczegółowe
informacje. Opłata za transakcję Autopunktmlawa.pl wynosi 249 Euro netto.

5. Dokumenty ;
Broker Autopunktmlawa.pl pomoże Tobie w skompletowaniu niezbędnych
dokumentów do rejestracji pojazdu w Polsce.

- tlumaczenia dokumentów - 150 PLN netto
- Zgłoszenie do odprawy celno-skarbowej (akcyza) - 195 PLN netto

