OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE dla zbywców
firmy BCA AUTOAUKTIONEN GmbH
Floßhafenstraße 5, 41460 Neuss
• wykorzystywania i publikowania danych i informacji dotyczących sprzedaży w ramach korzystania z usług BCA
przez kupującego, o ile jest to konieczne do korzystania z tych usług
• przekazywania danych i informacji dotyczących sprzedaży stronom umowy sprzedaży, o ile BCA uzna to za konieczne
• przekazywania danych i informacji dotyczących sprzedaży osobom trzecim, o ile, jak udowodniono, jest to
konieczne dla obrony uprawnionych interesów osób trzecich lub interesu publicznego, np. kiedy służy to do
wyjaśnienia nadużycia domu aukcyjnego lub do ogólnego dochodzenia prawat
• przekazywania dalej danych i informacji dotyczących sprzedaży w innych przypadkach po uzyskaniu zgody zbywcy
• zanonimizowanego używania danych sprzedaży, tzn. danych pojazdu, postąpień licytacji i cen pojazdu

A. Przepisy ogólne
I. Organizacja sprzedaży, moc wiążąca OWH
	Spółka BCA Autoauktionen GmbH (w dalszej części zwana BCA) jest domem aukcyjnym, w którym licytowane
są i sprzedawane w drodze licytacji używane pojazdy i używane elementy wyposażenia dodatkowego oraz świadczone inne związane z tym usługi. Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe dla zbywców (w dalszej części zwane
OWH dla zbywców) stosowane są tylko do wszystkich dostaw (w dalszej części określanych jako „sprzedaże”). W
szczególności obowiązują one w odniesieniu do stosunków prawnych między BCA a zbywcą oraz w odniesieniu
do stosunków prawnych między zbywcą a kupującym. Moc wiążącą niniejszych OWH zbywcy uznają w momencie swojego pierwszego zgłoszenia lub w momencie zawarcia umowy w sprawie dostaw dla BCA.
Ewentualne zmiany zostaną podane zbywcom do wiadomości.
II. Status prawny BCA
	BCA licytuje pojazdy/elementy wyposażenia dodatkowego w imieniu osób trzecich i na własny rachunek. BCA
pobiera we własnym imieniu cenę zakupu powiększoną o opłatę za licytację. Zbywca ceduje na BCA wszystkie
prawa z tytułu zawartej z kupującym umowy sprzedaży, jakie są niezbędne do inkasa wierzytelności z tytułu ceny
sprzedaży i do ewentualnego odstąpienia od umowy sprzedaży. BCA niniejszym cesję tę przyjmuje.
III. Dopuszczenie w charakterze zbywcy
1. Aby dostarczyć pojazd do BCA, zbywca musi się zarejestrować
	Jako zbywcy dopuszczeni są wyłącznie przedsiębiorcy w rozumieniu § 14 BGB.
	Przed dostarczeniem pojazdu zbywca zobowiązany jest do dokonania pisemnego zgłoszenia i rejestracji..
	Zbywca uprawniony jest do wyłącznie do dostarczania pojazdów swojego przedsiębiorstwa, ale nie samochodów
służących do użytku prywatnego.
	Każdy przedsiębiorca zobowiązany jest przy tym do potwierdzenia swojego statusu przedsiębiorcy.
a. W przypadku zbywców mających siedzibę na terenie jednego z państw Unii Europejskiej w celu potwierdzenia statusu wymagane są zawsze:		
• kopia rejestracji działalności gospodarczej
• w przypadku kupców wpisanych do rejestru handlowego wyciąg z rejestru handlowego
• powiadomienie o nadaniu obowiązującego numeru identyfikacyjnego podatku VAT (NIP)
• ewentualne reprezentowanie wymaga pisemnego pełnomocnictwa zbywcy
b.	
W przypadku przedsiębiorców mających swoją siedzibę poza granicami Republiki Federalnej Niemiec
w celu potwierdzenia statusu dodatkowo wymagane są:
• k ażdorazowo uwierzytelnione tłumaczenia powyższych dokumentów obcojęzycznych na język niemiecki
c.	W przypadku kupujących mających swoją siedzibę poza granicami państwa Unii Europejskiej w celu
potwierdzenia statusu wymagane są zawsze:
• wystawione przez właściwy urząd skarbowy zaświadczenie, że kupujący jest przedsiębiorcą		
- Zaświadczenie to może być wystawione maksymalnie dwanaście (12) miesięcy wcześniej
- Po upływie tego okresu należy przedłożyć BCA zaktualizowane zaświadczenie
• zaświadczenie musi zawierać następujące dane:
- adres właściwego urzędu skarbowego
- pełna nazwa, siedziba i adres firmy
- informacja dotycząca rodzaju działalności przedsiębiorstwa
- wskazówka dotycząca obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT, numer podatkowy
2.	
Zbywca uzyskuje dopuszczenie BCA z chwilą przyjęcia jego zgłoszenia i otrzymuje osobisty numer klienta.
3.	
BCA uprawniona jest do odmowy udzielenia bądź do cofnięcia dopuszczenia bez podania przyczyny.
Odmowa udzielenia dopuszczenia bądź jego cofnięcie następuje w szczególności w przypadku
• podania w zgłoszeniu nieprawdziwych danych
• nadużycia usług BCA
• naruszenia praw osób trzecich
• uszkodzenia, negatywnego wpływu na sprawność usług BCA
• zwłoki/niewykonania umów sprzedaży
• sporów prawnych
• naruszenia postanowień OWH
• sprzeciwu wobec niniejszych i/lub zmienionych OWH
• postępowania upadłościowego lub układowego w stosunku do majątku kupującego/zbywcy lub w przypadku
odmowy wszczęcia takiego postępowania ze względu na brak masy upadłościowej
4.	
BCA może w każdej chwili zażądać ponownie udokumentowania prowadzenia działalności gospodarczej.
	Zbywca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania BCA w formie tekstowej o zmianie danych i odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa, które wystąpią po jego zgłoszeniu się.
IV. Blokada
	W przypadku wystąpienia przyczyn wymienionych w punkcie A. IV. BCA zastrzega sobie ponadto prawo do
zablokowania zbywcy również dla innych sprzedaży BCA, również w całej Europie.
V. Wyrejestrowanie
	Zbywca uprawniony jest do wyrejestrowania się w BCA w każdej chwili w formie tekstowej ze skutkiem natychmiastowym.
VI. Odwołanie
	Jeżeli zbywca nie korzystał jeszcze z usług BCA, może on ponadto w ciągu dwóch tygodni odwołać swoje zgłoszenie w formie tekstowej na piśmie.
VII. Korzystanie z usług
	Zbywca może korzystać z usług BCA tylko w sposób zgodny z ich przeznaczeniem. BCA może w każdej chwili
rozszerzyć lub ograniczyć zakres swoich usług.
VIII. Ochrona danych/wykorzystywanie zapisanych danych
1.	
BCA uprawniona jest do gromadzenia, zapisywania i przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania ich do własnych celów.
	
BCA będzie przy tym przestrzegać w szczególności przepisów federalnej ustawy o ochronie danych i ustawy o
mediach elektronicznych.
2.

W szczególności BCA uprawniona jest do

www.bca-europe.de

3.	Jeżeli zbywca wycofa swoje zgłoszenie, ma prawo do usunięcia zapisanych danych osobowych, chyba że BCA potrzebuje ich jeszcze do realizacji umów.
4.	Bez zgody BCA zbywcy nie wolno wykorzystywać danych/zdjęć udostępnionych przez BCA.
5.	Zbywcom zabrania się wykorzystywania do reklamy komercyjnej danych kontaktowych i adresów
oraz innych treści znajdujących się na stronie internetowej BCA
IX. Opłaty
	Wszelkie opłaty, takie jak opłata manipulacyjna za dostarczenie, licytację, nabycie w drodze licytacji, anulowanie,
opłata za postój pojazdu, eksport i zwłokę oraz wszystkie inne opłaty za pozostałe usługi BCA podane są każdorazowo w aktualnych cennikach. Cenniki te wyłożone są we wszystkich centrach aukcyjnych BCA i we wszelkich
innych lokalizacjach,w których BCA prowadzi sprzedaż, są też podane na stronie internetowej BCA w postaci
nadającej się do wydrukowania, mogą również zostać przesłane na życzenie.
Nie zawierają one ewentualnych kosztów transportu, w sprawie których należy składać oddzielne zapytania.

B. Warunki dostaw
I.

Opis pojazdu

1. Prawidłowość i kompletność informacji
a.	Zbywca zobowiązany jest właściwie i kompletnie opisać sprzedawany pojazd. Musi on podać zgodnie z prawdą
wszystkie właściwości i cechy oraz wady/usterki uznawane za istotne dla podjęcia decyzji o zakupie w obrocie
handlowym. W tym celu zbywca otrzymuje od BCA formularz dostawy, który zobowiązany jest wypełnić, podając wszystkie przewidziane tam dane i informacje, lub ma możliwość przekazania tych informacji elektronicznie,
o ile zostało to uzgodnione z BCA.
	Na dane pojazdu składają się zawsze następujące informacje, których prawidłowość i kompletność jest przez
zbywcę gwarantowana:
• nr identyfikacyjny pojazdu (VIN)
• marka i model
• data pierwszej rejestracji
• przebieg
• liczba użytkowników
• poprzednie użytkowanie/pochodzenie pojazdu
• reimport
• wyposażenie
• opis stanu
• cena minimalna
• informacje dotyczące opodatkowania na zasadach ogólnych lub opodatkowania podatkiem różnicowym (podatkiem od marży)
• informacje dotyczące szkód istniejących wcześniej
• informacje dotyczące szkód wypadkowych
• informacje dotyczące niewidocznych wad/usterek technicznych, jak np.:
		 - uszkodzone uszczelki głowicy silnika
		 - uszkodzona turbosprężarka
		 - uszkodzenia skrzyni biegów
		 - itd.
b.	Zbywca zobowiązany jest szczegółowo i wyczerpująco wymienić szkody wypadkowe/istniejące wcześniej oraz
uszkodzenia techniczne, a w przypadku szkód wypadkowych podać przewidywane kosztów naprawy, jeżeli
są znane. Zobowiązany jest on zagwarantować, że pojazd jest gotowy do jazdy i technicznie sprawny. Gdyby
pojazd nie był gotowy do jazdy i/lub technicznie sprawny, zbywca zobowiązany jest to wyraźnie zaznaczyć na
formularzu dostawy.
c. 	BCA uprawniona jest w każdej chwili do wykluczenia pojazdu z udziału w aukcjach, w przypadku stwierdzenia,
że informacje zbywcy nie są zgodne z rzeczywistym stanem pojazdu.
	BCA nie ma jednak obowiązku sprawdzenia informacji zbywcy dotyczących pojazdu pod kątem ich prawidłowości i kompletności, również w odniesieniu do szkód wypadkowych/istniejących wcześniej, z których mogłoby
wynikać uzasadnienie obowiązku wyrównania szkody. Opis i/lub zdjęcia pojazdu/elementu wyposażenia dodatkowego nie mogą zawierać reklamy innych pojazdów lub innego wyposażenia dodatkowego.
d.	Zbywca zapewnia, że jest uprawniony do swobodnego rozporządzania oferowanym pojazdem/elementem wyposażenia dodatkowego i że nie jest on obciążony prawami osób trzecich. Gdyby z powodu dostarczonego pojazdu osoba trzecia zgłosiła roszczenie odszkodowawcze wobec BCA, np. z powodu naruszenia przemysłowych
praw ochronnych, zbywca uwolni BCA od wszelkich kosztów, jakie wystąpią dla BCA w związku z tym, że
podane przez zbywcę informacje dotyczące pojazdu są błędne i/lub pojazd/element wyposażenia dodatkowego
nie jest wolny od praw osób trzecich. Obejmuje to również koszty dochodzenia prawa.
e.	Z chwilą uznania niniejszych OWH zbywca wyraźnie oświadcza, że zgadza się na to, aby w przypadku reklamacji wypełniony przez niego formularz zbywcy został wydany kupującemu przez BCA na jego żądanie jako partnera umowy.
II. Odpowiedzialność/ubezpieczenie pojazdów
	Pojazdy dostarczone do BCA będą zaparkowane na powierzchniach niezadaszonych. Nie przewiduje się specjalnej ochrony przed szkodami spowodowanymi przez klęski żywiołowe, ryzykiem zniszczenia wskutek przypadku
losowego, kradzieżą i/lub uszkodzeniem rzeczy. Odpowiedzialność BCA brana jest pod uwagę tylko w przypadkach poważnego zaniedbania lub działania umyślnego.
III. Pojazd i dokumenty pojazdu
1.	Zbywca zobowiązany jest dostarczyć pojazd oraz należące do niego kluczyki i inne elementy wyposażenia dodatkowego do BCA najpóźniej trzy (3) dni robocze przed danym terminem aukcji, w dni robocze, w godzinach od
8:30 do 17:00.
2.	Przed aukcją zbywca zobowiązany jest przekazać BCA kartę pojazdu i poświadczenie wyrejestrowania. Jeżeli

zbywca nie posiada karty pojazdu, zobowiązany jest przekazać BCA zaświadczenia o braku zastrzeżeń wydane
przez Federalny Urząd Transportu Samochodowego (Kraftfahrt-Bundesamt) lub organ rejestracji pojazdów.
	W przypadku pojazdów z zagranicy należy przekazać odpowiednio zagraniczny dowód rejestracyjny/kartę pojazdu i poświadczenie wyrejestrowania oraz dokument COC (certyfikat zgodności).
3.	Jeżeli dokumenty pojazdu nie zostały przekazane BCA przed aukcją, BCA zamieści w katalogu aukcyjnym odpowiednią informację o braku dokumentów w dniu aukcji.
	Zbywca/sprzedający zobowiązany jest w tym przypadku do niezwłocznego dostarczenia odpowiednich dokumentów pojazdu po jego zlicytowaniu. BCA przekaże je wówczas odpowiednio do kupującego.
	Gdyby na skutek spóźnionego nadesłania dokumentów pojazdu kupujący i/lub BCA doznali szkody, wówczas
odpowiedzialność za nią ponosi zbywca/sprzedający.
IV. Koszty w przypadku wycofania dostawy
	Jeżeli z jednego z powodów wymienionych w punkcie I.1c. zbywca lub BCA wycofają pojazd/element wyposażenia dodatkowego z aukcji, BCA naliczy zbywcy opłatę za anulowanie aukcji oraz opłatę za dostarczenie, a także
ewentualnie inne powstałe koszty, jak np. wyrejestrowanie, przygotowanie itd., na które firma BCA udzieliła
zlecenia lub które były konieczne dla przeprowadzenia aukcji.
V. Zakaz własnego i wielokrotnego postąpienia
	W czasie trwania aukcji zbywcy nie wolno samemu czy z pomocą osoby trzeciej składać postąpień dotyczących
dostarczonego przez niego pojazdu/elementu wyposażenia dodatkowego. Ponadto niedozwolone jest oferowanie pojazdu/elementu wyposażenia dodatkowego jednocześnie w innych sprzedażach. W przypadku naruszenia
tego postanowienia firma BCA uprawniona jest do zablokowania zbywcy, a zbywca zobowiązany jest do zwrotu
powstałej ewentualnie szkody.

XII. Odpowiedzialność zbywcy
1.	
Ryzyko zniszczenia lub pogorszenia jakości wskutek przypadku losowego ponosi zbywca do momentu przekazania pojazdu licytantowi/kupującemu, następnie ryzyko zniszczenia lub pogorszenia jakości wskutek przypadku losowego przechodzi na kupującego.
BCA nie ponosi tego ryzyka w żadnym momencie, patrz. A. II. oraz B. VII..
2.

 przypadku konieczności unieważnienia zawartej już umowy sprzedaży ryzyko zniszczenia lub pogW
orszenia jakości wskutek przypadku losowego przechodzi po przekazaniu pojazdu ponownie na zbywcę.

XIII. Transport i transport powrotny
Zbywca ma następujące możliwości realizacji transportu do BCA lub transportu powrotnego niezlicytowanego
pojazdu/elementu wyposażenia dodatkowego:
1. Udzielenie zlecenia firmie transportowej:
a.	BCA udziela zlecenia firmie transportowej.
	Umowa transportu zawierana jest między BCA a zbywcą, fakturę wystawia BCA.
	W przypadku szkody w transporcie itp. zbywca może zwrócić się do BCA jako swojego kontrahenta. W relacji
BCA i firmy transportowej obowiązują warunki spedycyjne firmy transportowej, które znajdują zastosowanie
również w przypadku regresu między zbywcą a BCA.
 .	Załatwienie firmy transportowej przez BCA i wystawienie faktury dla zbywcy przez firmę transportową.
b
	W przypadku szkody w transporcie itp. zbywca może zwrócić się bezpośrednio do firmy transportowej jako
swojego kontrahenta. Również w tym przypadku obowiązują warunki spedycyjne firmy transportowej.
c.

Udzielenie zlecenia firmie transportowej przez samego zbywcę

VI. Sprzedaż z zastrzeżeniem i reprezentowanie zbywcy
	Jeżeli najwyższa zaoferowana cena jest niższa od ceny minimalnej ustalonej przez zbywcę, BCA może przyjąć tę
ofertę z zastrzeżeniem zgody zbywcy. Jeżeli BCA przyjmuje takie postąpienie, aukcjonator oświadcza wyraźnie, że
przyjęcie następuje z zastrzeżeniem. W przypadku takiego zakupu z zastrzeżeniem kupujący związany jest złożonym przez siebie postąpieniem przez okres dwóch dni roboczych po aukcji. BCA informuje wówczas zbywcę o tej
ofercie. Jeżeli zbywca przyjmie tę najwyższą zaoferowaną cenę, umowa zakupu deklarowana jest przez BCA jako
wolna od zastrzeżeń i kupującemu udzielane jest ostateczne przybicie. W przypadku odmowy udzielenia zgody
umowa sprzedaży ze zbywcą nie dochodzi do skutku. W przypadku sporu zbywca zobowiązany jest przedstawić
dowody na nieudzielenie zgody.
	Zbywca zobowiązany jest podać BCA w formie tekstowej nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania,
która m.in. uprawniona jest również do podejmowania decyzji o obniżeniu ceny minimalnej.

2.

Odbiór własny niesprzedanego pojazdu:
Dokumenty niezbędne przy odbiorze pojazdu:
• W przypadku własnego odbioru pojazdu/elementu wyposażenia dodatkowego należy przedłożyć:
- dowód osobisty/paszport

VII. Stosunek umowny
	Z chwilą udzielenia przybicia dochodzi do skutku umowa sprzedaży między zbywcą a kupującym. Jednocześnie
roszczenie ceny sprzedaży zbywcy wobec kupującego przechodzi w drodze cesji na BCA.

I.	Odpowiedzialność za wady fizyczne rzeczy jest wykluczona. Pojazdy i elementy wyposażenia dodatkowego sprzedawane są na licytacji w stanie, w jakim znajdują się w momencie udzielenia przybicia.

VIII. Wystawienie faktury przez zbywcę
1.	
Po przeprowadzeniu sprzedaży zbywca wystawia BCA fakturę na zlicytowany pojazd/element wyposażenia dodatkowego.
Opłat, które zbywca zobowiązany jest zapłacić BCA, nie należy tu rozliczać.
2.

Zbywcy zabrania się naliczania BCA i/lub kupującemu opłat i/lub prowizji.

3.	
BCA zleca zapłatę tej faktury na konto podane przez zbywcę w kraju, w którym podał on swoją siedzibę, najpóźniej sześż (6) bankowych dni roboczych po zapłacie przez kupującego ceny sprzedaży i
wszelkich należnych opłat.
	BCA uprawniony jest do potrącenia należnych opłat przy przekazywaniu zbywcy ceny sprzedaży. Jeżeli przelew
z BCA ma być przesłany za granicę, występujące w związku z tym opłaty zobowiązany jest ponieść zbywca.
Również te opłaty mogą zostać potrącone
4.	
Zbywca wyraża zgodę, aby własność pojazdów dostarczonych przez niego do BCA i sprzedanych
przez BCA została w ramach finansowania zakupu przeniesiona na odpowiedni bank udzielający kredytu z warunkiem odraczającym przez wypłatę na rzecz zbywcy odpowiedniej ceny zakupu.
IX. Niezapłacenie przez kupującego
1.	
BCA przejmuje wystawienie faktury dla kupującego i inkaso w imieniu zbywcy, jednak nie ryzyko inkasa.
	W przypadku, gdy kupujący odmówi zapłaty i odbioru pojazdu, BCA na podstawie cesji wierzytelności uprawniona jest do odstąpienia od umowy sprzedaży i żądania odszkodowania z powodu niewykonania umowy.
2.

 tym przypadku BCA anuluje fakturę dla zbywcy obejmującą wpisowe (entry fee) i opłaty sprzedaW
jącego i zbywca decyduje o ponownym dostarczeniu lub wycofaniu pojazdu.

3.	
Gdyby BCA odstąpiła od umowy sprzedaży pojazdu/elementu wyposażenia dodatkowego i dokonała
już zapłaty na rzecz zbywcy, własność i roszczenie odszkodowawcze w stosunku do wylicytowanego pojazdu/elementu wyposażenia dodatkowego przechodzą na BCA i w takim wypadku BCA
ponownie wystawi pojazd na licytację.
	Niezależnie od tego w przypadku sprzedaży pojazdu zbywca nadal odpowiada za prawidłowość danych pojazdu
i informacji przekazanych przez niego BCA na temat tego pojazdu.
X. Niesprzedanie pojazdu
1.	
Jeżeli pojazd/element wyposażenia dodatkowego nie został zlicytowany i ma być ponownie wystawiony na aukcję, BCA ponownie naliczy zbywcy związane z tym opłaty.
2.	
W przypadku niezlicytowanego pojazdu/elementu wyposażenia dodatkowego, który nie ma być
wystawiony na kolejną aukcję, zbywca zobowiązuje się odebrać go na własny koszt i ryzyko najpóźniej przed upływem 3. dnia bankowego po licytacji.
	Oznacza to, że pojazd należy usunąć z terenu BCA (łącznie z parkingiem dla klientów). W tym wypadku nie jest
zawierana umowa przechowania pojazdu. Gdyby zbywca nie wywiązał się z tego zobowiązania, BCA może od 3.
dnia roboczego po wylicytowaniu naliczać opłaty postojowe i/lub zlecić odholowanie i zabezpieczenie pojazdu na
koszt zbywcy. Wysokość opłat postojowych wynika z obowiązującego każdorazowo cennika BCA. Kupujący ma
prawo wykazać, że BCA nie poniosła szkody w tej wysokości. Ciąży na nim przy tym obowiązek udowodnienia
takiego stwierdzenia, samo stwierdzenie jest w tym przypadku niewystarczające.
3.

 bywca zobowiązany jest przy odbiorze pojazdu natychmiast złożyć na piśmie reklamację usterki oraz
Z
brakującego wyposażenia dodatkowego. Dla terminowości reklamacji obowiązuje cyfra 377 HGB.

XI. Odszkodowanie w przypadku unieważnienia
	Gdyby umowa sprzedaży między zbywcą a kupującym została unieważniona na skutek braku karty pojazdu/
zaświadczenia o braku zastrzeżeń, błędnych informacji zbywcy lub dlatego, że pojazd/element wyposażenia
dodatkowego nie jest wolny od praw osób trzecich, zbywca zobowiązany jest zapłacić BCA opłatę manipulacyjną
za dostarczenie, licytację i sprzedaż oraz wszelkie inne szkody, łącznie z utraconym zyskiem.
W przypadku unieważnienia umowy sprzedaży postanowienia punktu X.2. obowiązują odpowiednio.
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a.
b.

• W przypadku odbioru przez osoby trzecie:
- dowód osobisty/paszport
- pełnomocnictwo zbywcy

C. Odpowiedzialność za wady fizyczne rzeczy

II.	Wyłączenie odpowiedzialności za wady fizyczne rzeczy nie obowiązuje w przypadku podstępnego działania w
złej wierze i szkód wynikających z narażenia życia, uszkodzenia ciała lub zdrowia, które spowodowane zostały
przez wynikające z zaniedbania naruszenie obowiązków przez BCA lub w wyniku umyślnego bądź wynikajacego
z zaniedbania działania ustawowego przedstawiciela lub osób działających w imieniu BCA/zbywcy. Ponadto nie
dotyczy ono innych szkód, które spowodowane zostały przez wynikające z poważnego zaniedbania naruszenie
obowiązków przez BCA lub przez umyślne bądź wynikające z poważnego zaniedbania ustawowego przedstawiciela lub osób działających w imieniu BCA.
III.	BCA jest zobowiązana podać kupującemu dane kontaktowe zbywcy, jeżeli zażąda on ich na piśmie.

D. Odpowiedzialność
I.

Odpowiedzialność w przypadku korzystania z usług BCA

1.	
BCA nie odpowiada za szkody, jakich doznali zbywcy w związku z korzystaniem z usług BCA, w
szczególności za szkody spowodowane tym, że złożone postąpienia nie wpłynęły do BCA na skutek
usterek technicznych, nie wpłynęły na czas lub nie zostały uwzględnione.
	Dotyczy to również szkód, jakie powstały na skutek tego, że pojazdy/elementy wyposażenia dodatkowego nie
zostały pokazane lub zostały pokazane niewłaściwie (np. przejściowa awaria monitorów w halach aukcyjnych).
Jeżeli jest to konieczne w celu wykonania czynności konserwacyjnych i aktualizacji lub podobnych działań, BCA
zastrzega sobie prawo do tymczasowego wyłączenia swojej strony internetowej i systemu.
2.	
BCA odpowiada wobec zbywców tylko w przypadku działania umyślnego lub poważnego zaniedbania oraz naruszenia obowiązków podstawowych zgodnie z § 307 ust. 2 pkt 2 BGB.
	Dalej idąca odpowiedzialność jest wykluczona. Wykluczenie to nie dotyczy szkód wynikających z narażenia życia,
uszkodzenia ciała lub zdrowia, które spowodowane zostały przez wynikającego z zaniedbania naruszenia obowiązków przez BCA lub przez umyślne bądź wynikające z zaniedbania naruszenie obowiązków przez ustawowego przedstawiciela lub osoby występujące w imieniu BCA.
II. Odpowiedzialność zbywców
	Uczestnicy i goście imprezy sprzedażowej BCA odpowiadają za szkody wyrządzone przez siebie w sposób zawiniony na terenie BCA Autoauktionen GmbH.
III. Gwarancje producentów
Sprzedaże nie naruszają istniejących gwarancji producentów.

E. Postanowienia końcowe
I.

Miejsce wykonania świadczenia/właściwość sądu
Niniejsze OWH podlegają prawu niemieckiemu.

II. Miejsce wykonania świadczenia/właściwość sądu
	Niniejsze OWH podlegają prawu niemieckiemu.
	Miejscem wykonania świadczenia i wyłącznym miejscem określającym właściwość sądu jest Neuss. Zasada ta
obowiązuje również w stosunku do osób, które nie mają ogólnej właściwości sądu w Niemczech lub osób, które
po zawarciu umowy sprzedaży przeniosły swoje miejsce zamieszkania/siedzibę firmy i zwykłe miejsce pobytu
poza granice Niemiec, lub których miejsce zamieszkania/siedziba firmy lub zwykłe miejsce pobytu w momencie
wniesienia powództwa nie są znane. Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach w handlu międzynarodowym (prawo kupieckie ONZ/CISG) oraz przepisy międzynarodowego prawa prywatnego nie obowiązują.
Językiem umowy i aukcji jest język niemiecki. Jeżeli stosowane są pisma w innym języku (np. umowy, warunki
handlowe, korespondencja handlowa), służą one tylko do celów informacyjnych. Stosuje się wersję niemiecką.
III. Klauzula salwatoriańska
	Gdyby jedna z powyższych klauzul była nieskuteczna, nie ma to negatywnego wpływu na skuteczność niniejszych warunków w całości. W miejsce nieskutecznej klauzuli stosowana jest regulacja, która jest najbardziej
zbliżona do zamysłu i celu gospodarczego nieskutecznej klauzuli.

IV. Regulamin wewnętrzny
1.	BCA ma prawo bez podania przyczyn odmówić osobom dostępu do centrów aukcyjnych lub udziału w licytacjach.
2. 	Handel z osobami trzecimi na terenie BCA jest niedozwolony. W przypadku naruszenia tych postanowień BCA
uprawniona jest do pozbawienia dopuszczenia osób bądź przedsiębiorstw, których to dotyczy.
3.

Spożywanie napojów alkoholowych na terenie centrów aukcyjnych BCA jest niedozwolone.

4.

Na terenie BCA obowiązują przepisy StVO [niemieckiego kodeksu drogowego].

5. 	Wstęp osób małoletnich na teren firmowy BCA dozwolony jest tylko w towarzystwie osoby uprawnionej do
sprawowania władzy rodzicielskiej.
6.	
Parkowanie na wyznaczonych parkingach dla klientów BCA dozwolone jest tylko w dni robocze, w godzinach od
07:30 do 18:00.
	Pozostawianie pojazdów na parkingu dla klientów bez ważnych tablic rejestracyjnych, na przykład przed aukcją
przez zbywców lub po aukcji – pojazdów zakupionych przez klientów jest niedozwolone.
	W przypadku wykroczenia przeciwko tym regulacjom dotyczącym parkowania BCA ma prawo zlecić odholowanie na koszt właściciela pojazdu.
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