Árverési feltételek
1. Az Online Art Galéria Kft., mint Aukciósház, az online árverést a tételek tulajdonosának
megbízásából, mint megbízott szervezi, a www.axioart.com online felületének igénybevételével.
2. A tételek a www.axioart.com oldalon található online katalógus sorrendjében kerülnek árverésre.
3. Online árverésünkön licitálni a www.axioart.com-on való regisztrációt követően lehet, amely
magában foglalja az oldal használati feltételeinek, valamint az Általános Szerződési Feltételek
elfogadását.
4. A tételek árverezése során a licit az adott értékhatárok között az alábbi összegekkel emelkedik, ezt
kérjük vegyék figyelembe a licit leadásakor:

20 000 Ft alatt

1000 Ft

20 000 Ft – 50 000 Ft

2000 Ft

50.000 Ft – 100.000 Ft

5000 Ft

100.000 Ft – 200.000 Ft

10.000 Ft

200.000 Ft – 500.000 Ft

20.000 Ft

500.000 Ft – 1.000.000 Ft

50.000 Ft

1.000.000 Ft – 2.000.000 Ft

100.000Ft

2.000.000 Ft és felette

200.000 Ft

5. A teljes vételár a leütési ár + 20 % aukciós illetékből tevődik össze.
6. A tétel vételi joga az online licit lezárásakor legmagasabb vételárat ajánló Vevő tulajdonába megy
át, aki ezt kifizetéssel érvényesíti.
7. Axioart Kft., az Online Art Galéria Kft. megbízottjaként biztosítja a helyet a tételek megtekintésére
az aukció ideje alatt és nyertes licitet követően azok átvételére, az Axioart irodában (1061 Budapest,
Anker köz 2-4. 3. emelet/5.), kizárólag előzetes időpont egyeztetést követően.
Időpontot egyeztethet az info@onlineartgaleria.com vagy a support@axioart.com email címeken.
8. A vásárolt tételek személyesen (7. pontban leírtak szerint) vagy házhozszállítással vehetők át az
árverést követő 14 napon belül, átutalást követően.
9. A szállítási költség a Vevőt terheli!
10.A Vevő a vételárat az árverés időpontjától számított 14 napon belül köteles kiegyenlíteni.
Amennyiben a Vevő a megadott határidőig az Aukciósháznál a teljes vételárat nem rendezi, az
Aukciósház az adásvételi szerződéstől elállhat. A Vevő a vételár kiegyenlítését követően köteles
gondoskodni a megvett tárgy elszállításáról saját költségére és felelősségére. Ennek elmulasztása
esetén a Galéria nem felel a tárgy sérüléseiért, valamint az árverést követő 15. naptól a vételárra
számított havi 5% tárolási díjat számol fel.
11.Jelen árverési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.
évi V. törvény rendelkezései az irányadók, vitás kérdés esetén a felek az Aukciósház székhelye szerinti
általános hatáskörű bíróságok kizárólagos illetékességét kötik ki.

Sikeres licitet kíván az Online Art Galéria Kft.!

