בן-עמי אנדרס מכירות פומביות
תנאי מכירה
 .1בן-עמי אנדרס מכירות פומביות פועלים כנציגים של מוכרי הפריטים המוצעים למכירה פומבית.
 .2בית המכירות מכין רשימה של כל הפריטים המוצעים למכירה פומבית (להלן הקטלוג) ,שבה יופיע מספר ,תיאור ומחיר התחלה של הפריט .הנתונים המופיעים
בקטלוג נועדו לשמש לצרכי מידע בלבד לקונה ואין בהם כל אחריות לגבי תאור ,יחוס ,בעלים קודמים ,תקופה ,מקור או כל נתון אחר.
 .3המכירה תתנהל ע"י מנהל המכירה ,דוד בן-עמי אנדרס ,או בא כוחו.
 .4מנהל המכירה שומר לעצמו את הזכות למנוע השתתפות במכירה מאנשים שאינו מעוניין בהשתתפותם.
למנהל המכירה הסמכות הבלעדית לקבוע מי זכה במכירה ,לבטל מכירה של פריט כלשהו (גם אחרי מכירתו)  ,או להעמידו מחדש למכירה וזאת עפ"י שיקול
דעתו הבלעדי .כן רשאי מנהל המכירה להוסיף או להוציא פריט מהמכירה ,או לשנות נתונים לגבי פריט המוצע למכירה שנתקבלו לאחר הדפסת הקטלוג.
 .5כל המעונין להשתתף במכירה חייב להצטייד לפני המכירה ,בכרטיס מיוחד הנושא מספר סידורי ומהווה אמצעי זיהוי לזוכה במכירה .משתתף אשר מעונין
להיות מיוצג ע"י מנהל המכירה בזמן המכירה ,יוכל להשאיר הצעת מחיר על גבי טופס מיוחד (להלן "טופס הצעה") וזאת עד שעתיים לפחות לפני התחלת
המכירה .לקוחות המעוניינים להשתתף במכירה באמצעות הטלפון ,מתבקשים לתאם זאת כשעתיים לפני המכירה .הצעות המחיר יתקבלו אך ורק כאשר סכום
ההצעה מגיע למחירו ההתחלתי (סעיף .)9
 .6הפריטים נמכרים "כפי שהם" ,מנהל המכירה אינו אחראי למצבו או טיבו של הפריט .כל הפריטים המוצגים במכירה הוצגו לקהל בתצוגה מוקדמת ועל
המתעניין לבחון הפריטים בעצמו ,ועם הרמת ידו או הגשת הצעתו בכתב ,הרי וויתר בזאת על כל טענות ומענות לגבי טיב או מצב הפריט.
 .7מידע לגבי מקור או יוצר פריט ,ניתן ע"י בית המכירות במעמדה כשלוחה מטעם המוכר ,ומבוסס על מידע שהתקבל מהמוכר ,וכן ידע ונסיון של מומחי בית
המכירות .קונה שמעוניין לטעון כנגד המידע שנמסר לגבי מקור /יוצר הפריט ,מוזמן לעשות זאת בכתב עד  33יום מיום המכירה ,ואם
יוכיח שנפלה טעות בתאור לגבי מקור/יוצר הפריט ,יוחזר לו התשלום כנגד החזרת הפריט .מעבר ל 33-יום אחרי יום המכירה לא תתקבל כל טענה.
 .8סמכות השיפוט היחידה והבלעדית בכל סכסוך הנוגע לרכישה או מסירת פריטים ,בין בית המכירות ללקוחותיו ,מוקנית לבתי המשפט בעיר תל-אביב.
 .9המחירים אשר מופיעים ברשימת הפריטים ,הינם מחירי מינימום (רזרב) ואינם מהווים הערכה.
 .13המכירה תתנהל בדולרים של ארה"ב .התשלום עבור הפריטים ישולם בשקלים חדשים לפי השער היציג של בנק ישראל ביום התשלום ובכל מקרה לא יפחת
משער הדולר היציג שהיה ביום הראשון של המכירה .עמלות :על קניה באולם :ס"ה העמלה תהיה  + 62%מע"מ (על העמלה בלבד) ,ותינתן הנחה למשלמים
תוך שבעה ימים מיום המכירה במזומן או צ'ק מזומן ,והעמלה לאלו תהיה  + 61%מע"מ .על קניה בטלפון ,הצעה בכתב או דרך מערכת bidspirit
(באינטרנט) -ס"ה העמלה תהיה  + 62%מע"מ (על העמלה בלבד) ,ותינתן הנחה למשלמים תוך שבעה ימים מיום המכירה במזומן או צ'ק מזומן,
והעמלה לאלו תהיה  + 66%מע"מ.
 .11בעת המכירה יוסיפו המציעים בסכומים אשר ייקבעו ע"י מנהל המכירה כאשר כל תוספת תנוע בין  5ל 10-אחוזים .המציע את המחיר הגבוה ביותר יוכרז
כזוכה בפריט (מבין המציעים במקום או מבין המציעים שהשאירו טופס הצעה ומיוצגים ע"י מנהל המכירה).
 .12הרוכש פריט כל שהוא ,בין אם לעצמו ובין אם עבור אדם אחר,מתחייב לשלם עבור הפריטים ולקחתם .בידי מנהל המכירה הסמכות לנקוט בכל האמצעים
שייראו לו על מנת שהרוכש יעמוד בהתחייבותו ובין השאר גם לבטל מכירה ,למכור הפריט לאחר ,לחייב את הרוכש בהוצאות שנגרמו למנהל המכירה כולל
ריבית והצמדה ,להגיש תביעת פיצויים ,לעכב שחרור הפריט ולהוסיף לסכום המגיע את ההוצאות שנגרמו.
 .13התשלום עבור הפריטים יתקבל במזומנים בלבד אלא אם קיבל הרוכש אישור מראש ממנהל המכירה.
לשחרר פריטים כפוף לפרעון הצ'ק

בעת תשלום בצ'ק ,בית המכירות שומר לעצמו זכות

 .14התשלום עבור הפריטים ושחרורם יתבצע מייד לאחר המכירה לא יאוחר מ 6-ימים לאחר המכירה.
במידה ולא שחרר הזוכה את הפריט ,רשאי מנהל המכירה לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותו ללא כל הודעה מראש לזוכה.

המציעים מתבקשים להתקשר למחרת המכירה לברר אם זכו בפריט!

טופס הצעה מוקדמת למכירה מס' ________ שתתקיים ביום___________:
אני ,הח"מ  _______________ ,מס' ת.ז __________ .דוא"ל _______________________ טל' _______________

מציע/ה עבור הפריטים המפורטים להלן:
מס' פריט

תיאור

הצעה
מכסימלית

מס' פריט

תיאור

הצעה
מכסימלית

אני מצהיר/ה בזאת כי ידועים לי תנאי המכירה ואני מסכים/מה להם.
חתימה:

__________________
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