OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE dla kupujących
firmy BCA AUTOAUKTIONEN GmbH
Floßhafenstraße 5, 41460 Neuss
A. Przepisy ogólne
I. Organizacja sprzedaży, moc wiążąca OWH
	Spółka BCA Autoauktionen GmbH (w dalszej części zwana BCA) jest domem aukcyjnym, w którym są licytowane i sprzedawane w drodze licytacji używane pojazdy i używane elementy wyposażenia dodatkowego oraz
świadczone inne związane z tym usługi.
	Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (w dalszej części zwane OWH) stosowane są do wszystkich licytacji (w
dalszej części określanych jako „sprzedaże”). W szczególności obowiązują one w odniesieniu do stosunków
prawnych między BCA a kupującym, licytacji oraz wszystkich aukcji internetowych i innych umów sprzedaży
pojazdów i elementów wyposażenia dodatkowego, w których pośredniczy BCA, rund aukcyjnych, sprzedaży
bezpośrednich przez giełdy ze stałą ceną oraz sprzedaży przez telefon i faks (w dalszej części określanych jako
„sprzedaże”). W szczególności obowiązują one w odniesieniu do stosunków prawnych między BCA a kupującym oraz w odniesieniu do stosunków prawnych między zbywcą a kupującym.
	Moc wiążącą niniejszych OWH kupujący uznają w momencie pierwszego zgłoszenia w BCA.
Ponadto:
• przez możliwość zaznajomienia się w każdej chwili z OWH wywieszonymi bądź wyłożonymi w centrach aukcyjnych BCA i we wszystkich innych lokalizacjach, w których przeprowadzane są licytacje BCA
• lub przez zaznajomienie się z OWH opublikowanymi na stronie internetowej BCA i zapisanymi w postaci
nadającej się do wydrukowania
• lub przez wysłanie zwrotnego potwierdzenia odbioru niniejszych OWH
• lub przez złożenie podpisu na liście uczestników w dniu aukcji
• lub przez zalogowanie się na stronie internetowej BCA
• Ewentualne zmiany zostaną podane zbywcom i kupującym do wiadomości w takiej samej formie
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.
III. Zgłoszenie i dopuszczenie w charakterze licytanta / kupującego
1.	Licytant / kupujący musi dokonać zgłoszenia, aby móc korzystać z usług BCA. Roszczenie o przyjęcie
zgłoszenia nie występuje.
Zgłoszenie jest bezpłatne i następuje przez podanie pełnych danych wymaganych przez BCA.
	Do wszelkich wymienionych sprzedaży BCA dopuszczeni są wyłącznie przedsiębiorcy w rozumieniu § 14 BGB
[niemieckiego kodeksu cywilnego].
	Licytant / kupujący zobowiązany jest przed pierwszym udziałem w aukcji zgłosić się na piśmie i zarejestrować,
potwierdzając przy tym, że jest przedsiębiorcą.
	Kupujący uprawniony jest wyłącznie do nabywania na licytacji / kupowania pojazdów dla swojego przedsiębiorstwa, a nie do użytku prywatnego.
a.	
W przypadku kupujących mających swoją siedzibę na terenie jednego z państw Unii Europejskiej w celu potwierdzenia ich statusu przedsiębiorcy zawsze wymagane są:
• 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 kupującego
b.	
W przypadku przedsiębiorców mających swoją siedzibę poza granicami Republiki Federalnej Niemiec w celu
potwierdzenia statusu przedsiębiorcy dodatkowo wymagane są:
• każdorazowo uwierzytelnione tłumaczenia powyższych dokumentów obcojęzycznych na język niemiecki
c.	
W przypadku kupujących mających swoją siedzibę poza granicami państwa Unii Europejskiej w celu potwierdzenia statusu zawsze wymagane są:
• wystawione przez właściwy urząd skarbowy zaświadczenie, że kupujący jest przedsiębiorcą
		 - Zaświadczenie to może być wystawione maksymalnie 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.	Licytant / kupujący uzyskuje dopuszczenie do udziału w aukcjach BCA z chwilą przyjęcia jego zgłoszenia i otrzymuje osobisty numer klienta.

zablokowania licytanta również dla innych sprzedaży BCA, także w całej Europie.
V. Wyrejestrowanie
	Licytant uprawniony jest do wyrejestrowania się w BCA w każdej chwili w formie tekstowej ze skutkiem natychmiastowym.
VI. Odwołanie
	Jeżeli licytant nie korzystał jeszcze z usług BCA, może ponadto w ciągu dwóch tygodni odwołać w formie
tekstowej swoje zgłoszenie.
VII. Korzystanie z usług
	Licytantowi wolno 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 / użycie zapisanych danych
1.	BCA uprawniona jest do gromadzenia, zapisywania i przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania ich do własnych celów.
	BCA zobowiązana jest do przestrzegania w szczególności przepisów federalnej ustawy o ochronie danych i
ustawy o mediach elektronicznych.
2.

W szczególności BCA uprawniona jest do
• wykorzystywania i publikowania danych i informacji dotyczących sprzedaży w ramach korzystania z usług BCA
przez licytanta / kupującego, o ile jest to konieczne do korzystania z tych usług
• przekazywania danych i informacji dotyczących sprzedaży stronom umowy sprzedaży, o ile jest to 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 prawa
	• przekazywania dalej danych i informacji dotyczących sprzedaży w innych przypadkach po uzyskaniu zgody
zbywcy / kupującego
	• zanonimizowanego używania danych sprzedaży, tzn. danych pojazdu, postąpień licytacji i cen pojazdu
3.	Jeżeli kupujący wycofa swoje zgłoszenie, przysługuje mu prawo usunięcia zapisanych danych osobowych, chyba że BCA potrzebuje ich jeszcze do realizacji umów.
4.	Bez zgody BCA kupującemu nie wolno wykorzystywać danych / zdjęć udostępnionych przez BCA.
5.	Kupującym 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
w każdorazowo w aktualnych cennikach. Cenniki te wyłożone są we wszystkich centrach aukcyjnych BCA i we
wszelkich innych lokalizacjach,w których BCA prowadzi sprzedaże, 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 licytacji
I.

Przeprowadzenie aukcji

1. Aukcja fizyczna w centrum aukcyjnym
a.	Podczas rejestracji do aukcji licytant / kupujący otrzymuje katalog aukcyjny i numer licytanta, pod którym może
w tej licytacji składać postąpienia.
	Pojazd / element wyposażenia dodatkowego przeznaczony do licytacji na aukcji można z reguły obejrzeć w
odpowiednim centrum aukcyjnym w dniu poprzedzającym aukcję po południu, a najpóźniej w dniu aukcji ok.
dwóch (2) godziny przed jej rozpoczęciem.

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
• spowodowania szkód, negatywnego wpływu na sprawność usług BCA
• zwłoki / niewypełnienia umownych obowiązków świadczeń
• sporów prawnych
• naruszenia postanowień OWH
• sprzeciwu wobec niniejszych i/lub zmienionych OWH
	• postępowania upadłościowego lub układowego w stosunku do majątku kupującego lub w przypadku odmowy wszczęcia takiego postępowania ze względu na brak masy upadłościowej

b.	Informacje zbywcy zawarte w katalogach aukcyjnych i wykazach zmian nie zwalniają kupującego z oględzin
pojazdu / elementu wyposażenia dodatkowego na miejscu. Z tego względu BCA zdecydowanie zaleca kupującemu dokładne obejrzenie pojazdu na miejscu. Wady / rozbieżności w stosunku do katalogu aukcyjnego lub wykazu zmian, które w oczywisty sposób można rozpoznać, traktowane są jako zaakceptowane i nie
dają prawa do reklamacji. Informacji dotyczących wyposażenia, wyposażenia dodatkowego, przebiegu i szkód
wypadkowych nie można traktować jako wyczerpujących ani posiadających gwarancję prawidłowości, służą
one wyłącznie jako pomoc w orientacji.

4.	
BCA może w każdej chwili zażądać ponownie udokumentowania prowadzenia działalności gospodarczej.
	Licytant / kupujący zobowiązany jest do niezwłocznego informowania BCA na piśmie o zmianie danych i odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa, które wystąpią po jego zgłoszeniu

d.	
Specyficzne dane pojazdu wyświetlane są na monitorach w halach aukcyjnych. Odstępstwa od opisu pojazdu
zawartego w katalogu aukcyjnym wyróżniane są na monitorach kolorem. Dodatkowo przy wejściu do hali aukcyjnej kupujący otrzymują listę zmian, która zawiera te odstępstwa. Jeżeli w czasie trwania aukcji aukcjonator
stwierdzi odstępstwa od opisu pojazdu zawartego w katalogu aukcyjnym, powinien na nie wyraźnie wskazać.

5.	
BCA zastrzega sobie prawo do przeprowadzania tak zwanych aukcji „otwartych” i „zamkniętych”.
Do udziału w aukcjach otwartych dopuszczony jest każdy kupujący zarejestrowany w BCA, do udziału w aukcjach zamkniętych, które związane są np. z określoną marką, tylko odpowiedni sprzedawcy tej marki lub inny,
określony przez BCA krąg handlowców. Kupującym nie przysługuje żadne roszczenie prawa udziału w aukcji
zamkniętej.
6.	
Jeżeli kupujący życzy sobie licytować w aukcji fizycznej przy użyciu internetowego systemu BCA na
żywo lub uczestniczyć w aukcji online, a jego zgłoszenie zostało przyjęte przez BCA, otrzyma on nazwę użytkownika i wezwanie do podania hasła w celu identyfikacji złożonych przez niego postąpień.
Hasło to nie może składać się z adresu e-mail lub adresu internetowego, naruszać praw osób trzecich, ani być
sprzeczne z dobrym obyczajem. Za ewentualne nadużycie hasła odpowiada kupujący. Ciężar dowodu niezłożenia postąpienia spoczywa na kupującym, samo stwierdzenie tego faktu w tym przypadku nie wystarcza.
IV. Blokada
	W przypadku wystąpienia przyczyn wymienionych w punkcie A. IV. BCA zastrzega sobie ponadto prawo do
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c.	
Pojazdy / element wyposażenia dodatkowego przeznaczony do licytacji wywoływany, prezentowany i licytowany jest z zasady pojedynczo w kolejności, w jakiej wymieniony został w katalogu aukcyjnym. Aukcjonatorowi
wolno zmienić kolejność lub też licytować pojazdy / elementy wyposażenia dodatkowego inne niż zawarte w
katalogu aukcyjnym.

e.	
Walutą miarodajną dla aukcji jest euro. Wysokość postąpienia wynosi z reguły 50 €, 100 € lub € 200 € i jest
określana przez aukcjonatora.
f.	
Złożenie postąpienia jest obowiązujące tylko wówczas, gdy zostało ono złożone z zachowaniem procedury
określonej przez BCA. BCA zastrzega sobie prawo do odrzucenia złożonego postąpienia bez podania przyczyn.
Złożenie postąpienia oznacza złożenie wiążącej oferty nabycia pojazdu / elementu wyposażenia dodatkowego.
Jeżeli kupujący oświadczy, że nie składał żadnego lub skutecznego postąpienia, ponosi on ciężar dowodu.
g.	
Przybicie udzielane jest kupującemu, jeżeli po trzykrotnym wywołaniu aukcjonatorowi nie zostanie zgłoszone
wyższe postąpienie innego kupującego i jeżeli jego postąpienie osiągnęło cenę minimalną. Osobie, która w
czasie aukcji zaoferuje najwyższą cenę, nie przysługuje jednak roszczenie o przybicie. Natychmiast po przybiciu
kupujący zobowiązany jest okazać swój numer licytanta, który znajduje się na tylnej stronie katalogu aukcyjnego.
h.	
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 (2) 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 z zbywcą nie dochodzi do skutku.
i.	
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.
2. Udział w aukcji fizycznej za pośrednictwem LiveOnline
	Kupujący ma możliwość uczestniczenia w aukcji fizycznej za pośrednictwem należącego do BCA systemu
LiveOnline (LoL). Po odpowiednim zalogowaniu się przez Internet przy użyciu nazwy użytkownika i osobistego
hasła system ten umożliwia śledzenie aukcji. W przypadku reklamacji użytkownik systemu LoL musi pozwolić
traktować się tak, jak użytkownik fizycznej aukcji, który był na miejscu w hali (porównaj B.I.1.).
	Ostatnia aktualizacja katalogu aukcyjnego wczytywana jest do Internetu po południu w dniu poprzedzającym
aukcję. Wykazy zmian do aktualnego katalogu aukcyjnego odczytywane są przez aukcjonatorów w czasie aukcji.
	Istnieje możliwość przesyłania do aukcjonatorów w czasie aukcji, w tak zwanym czacie na żywo (LiveChat) w
Internecie, pisemnych pytań dotyczących pojazdów. Aukcjonatorzy będą odpowiadać na te pytania ustnie w
czasie aukcji.
3. Udział w aukcji online: aukcje LiveBid, xBid i Buy-Now
	Terminy aukcji internetowych i rund aukcyjnych podawane będą na stronie internetowej BCA.
	Każda aukcja internetowa / runda aukcyjna ma ustalony czas trwania. BCA zastrzega sobie jednak prawo do
skrócenia lub wydłużenia tego czasu trwania lub przerwania aukcji internetowych / rund aukcyjnych bez zawarcia umowy sprzedaży.
	Kupującemu nie wolno w tej samej aukcji internetowej / rundzie aukcyjnej składać postąpień przy wykorzystaniu dostępu kolejnego użytkownika.
	Jeżeli istnieje raport o stanie pojazdu sporządzony przez biuro rzeczoznawców, można wywołać go na stronie
internetowej BCA. W przypadku odstępstw od ogólnego opisu pojazdu dla treści i zakresu oferty zakupu miarodajne są wyłącznie informacje i dane zawarte w raporcie o stanie pojazdu.
	W polach komentarzy poszczególnych pojazdów wyraźnie zwraca się uwagę na występujące ewentualnie inne
opłaty, jak np. opłaty manipulacyjne.
	Postąpienia w aukcjach internetowych składane są przez odpowiednie kliknięcie prawym przyciskiem myszki lub
przy wykorzystaniu agenta licytującego.
	Złożonych już postąpień nie można później wycofać.
Jeżeli kupujący uzyska przybicie, zostanie mu to wskazane z podaniem miejsca odbioru.
a. Aukcje xBid
	Aukcje xBid są aukcjami czysto internetowymi bez aukcjonatora. Licytacje trwają kilka dni. Na zakończenie
aukcji xBid kupujący ma jeszcze raz szansę w czasie ok. 20-sekundowej fazy xBid zabezpieczyć swój wybrany
pojazd, nawet jeśli został on wcześniej przelicytowany. Terminy aukcji internetowych i rund aukcyjnych podawane będą na stronie internetowej BCA.
	W tym przypadku istnieje możliwość składania postąpień z pomocą agenta licytującego.
	Każda aukcja internetowa / runda aukcyjna ma ustalony czas trwania. BCA zastrzega sobie jednak prawo do
skrócenia lub wydłużenia tego czasu trwania lub przerwania aukcji internetowych / rund aukcyjnych bez zawarcia umowy sprzedaży.
	Kupującemu nie wolno w tej samej aukcji internetowej / rundzie aukcyjnej składać postąpień przy wykorzystaniu dostępu kolejnego użytkownika.
	Jeżeli istnieje raport o stanie pojazdu sporządzony przez biuro rzeczoznawców, można wywołać go na stronie
internetowej BCA. W przypadku odstępstw od ogólnego opisu pojazdu dla treści i zakresu oferty zakupu miarodajne są wyłącznie informacje i dane zawarte w raporcie o stanie pojazdu.
	Jeżeli kupujący uzyska przybicie, zostanie mu to wskazane z podaniem miejsca odbioru.
b. Aukcje LiveBid
	LiveBid oznacza interaktywne aukcje internetowe z aukcjonatorem na żywo. W tym przypadku aukcjonator
prowadzi przez każdą aukcję LiveBid, tu również może występować agent licytujący.
	Również w tym przypadku istnieje możliwość przesyłania do aukcjonatorów w czasie aukcji, w tak zwanym
czacie na żywo (LiveChat) w Internecie, pisemnych pytań dotyczących pojazdów.
c. Aukcje Buy-Now
	W tym przypadku chodzi o aukcję z ustaloną ceną, w której kupującemu oddawane są do dyspozycji do natychmiastowego zakupu wybrane pojazdy pochodzące w większości od partnerów Premium BCA. Asortyment
pojazdów stale się tu zmienia.
	Również w tym przypadku w polach komentarzy poszczególnych pojazdów zwraca się uwagę na występujące
ewentualnie inne opłaty, jak np. opłaty manipulacyjne.
II.

Cena zakupu (cena przybicia), opłaty i opodatkowanie

1.

 rzybicie zobowiązuje kupującego do natychmiastowej zapłaty ceny zakupu i do natychmiastowego
P
odbioru pojazdu / elementu wyposażenia dodatkowego. Należy uiścić opłatę licytacyjną od ceny
zakupu należy oraz występujące ewentualnie inne opłaty.
a.	Cenę zakupu i opłaty należy uregulować bezgotówkowo.
	Zgodnie z § 286 ust. 2 pkt 1 BGB zwłoka występuje już w momencie wpływu wezwania do zapłaty zawartego
w fakturze. Z tego względu dla wystąpienia zwłoki nie jest wymagane ustalenie kolejnego terminu.
b.

Zapłaty można dokonać w następujący sposób:
• przez przekazanie czeku w centrum aukcyjnym
• przelewem / przelewem błyskawicznym
• w drodze finansowania przez bank finansujący lub bank producenta natychmiast w centrum aukcyjnym

c.	
Własność wylicytowanego pojazdu / elementu wyposażenia dodatkowego przechodzi ze zbywcy na kupującego dopiero po całkowitym nieodwołalnym wpływie ceny zakupu na konto BCA.
d.

BCA przejmuje wystawienie faktury i inkaso w imieniu zbywcy.

2. Kupujący z Republiki Federalnej Niemiec
a. Cena zakupu za pojazdy opodatkowane na zasadach ogólnych
	Cena zakupu odpowiada najwyższemu postąpieniu i – o ile w opisie sprzedaży dla danego pojazdu / elementu
wyposażenia dodatkowego wyraźnie nie podano inaczej – zawiera obowiązujący podatek VAT (tzw. cena
przybicia brutto) w wysokości każdorazowo określonej przez prawo.
Opłata licytacyjna i inne opłaty nie zawierają ustawowego podatku VAT.
b. Cena zakupu za pojazdy opodatkowane podatkiem różnicowym (od marży)
	Jeżeli chodzi o sprzedaż podlegającą opodatkowaniu podatkiem różnicowym (podatkiem od marży) zgodnie z
§ 25a ustawy o podatku VAT (Umsatzsteuergesetz), nie jest możliwe odliczenie podatku VAT od przybitej ceny
licytacji i od opłaty licytacyjnej.
3. Kupujący z państw UE poza Republiką Federalną Niemiec
a.	
BCA zobowiązana jest zażądać od kupującego dokumentów wymienionych w dalszej części jako potwierdzenia
niezwłocznego przeniesienia pojazdu do innego państwa UE poza Republiką Federalną Niemiec:
• Każdy kupujący przed otrzymaniem deklaracji dopuszczenia do odbioru wylicytowanego pojazdu zobowiązany jest przesłać do BCA otrzymaną pocztą elektroniczną, całkowicie wypełnioną deklarację eksportową oraz
przelać na konto BCA całkowitą kwotę podaną na fakturze (wartość pojazdu netto, opłaty i zabezpieczenie
VAT w wysokości 19%).
		Następnie kupujący otrzymuje deklarację dopuszczenia do odbioru wylicytowanego pojazdu. Po przewiezieniu pojazdu do innego państwa UE poza Republiką Federalną Niemiec należy przesłać do BCA następujące
dokumenty:
		 - kopia dokumentów rejestracyjnych pojazdu w odpowiednim kraju odbiorcy
		 - lub dokumenty CMR
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		 - oraz przedłożenie dowodu osobistego osoby upoważnionej do odbioru
• W przypadku odbioru przez firmę spedycyjną dokumenty CMR lub list przewozowy.
b.	Cena zakupu za pojazdy opodatkowane podatkiem różnicowym (od marży)
	Jeżeli chodzi o sprzedaż podlegającą opodatkowaniu podatkiem różnicowym (podatkiem od marży) zgodnie z
§ 25a ustawy o podatku VAT (Umsatzsteuergesetz), nie jest możliwe odliczenie podatku VAT od przybitej ceny
licytacji i od opłaty licytacyjnej.
	Po otrzymaniu dokumentów i sprawdzeniu ich kompletności i prawidłowości BCA niezwłocznie zwróci zabezpieczenie VAT w wysokości 19%, które w momencie nabycia zostało uwzględnione na fakturze.
	Jeżeli w ciągu trzech (3) miesięcy kupujący nie dostarczy wystarczającego potwierdzenia eksportu do odpowiedniego kraju odbiorcy, BCA będzie zmuszona uznać, że pojazd nie został przewieziony za granicę do kraju UE
i zamiast dostawy wewnątrzwspólnotowej sporządzić fakturę łącznie z podatkiem VAT i odprowadzić podatek
VAT do niemieckiego urzędu skarbowego.
4. Kupujący z państw nienależących do UE (krajów trzecich)
	Kupujący z państw nienależących do UE (krajów trzecich) muszą od ceny zakupu pojazdu / elementu wyposażenia dodatkowego zapłacić BCA kwotę zatrzymaną tytułem zabezpieczenia w wysokości stawki podatku
VAT obowiązującej odpowiednio w Republice Federalnej Niemiec. Ta kwota zatrzymana tytułem zabezpieczenia
zostanie zwrócona kupującemu niezwłocznie po potwierdzeniu z całkowitą pewnością, że zakupiony pojazd /
element wyposażenia dodatkowego opodatkowany podatkiem VAT na zasadach ogólnych opuścił terytorium
państw UE.
Po otrzymaniu formularza kwota zabezpieczenia zostanie zwrócona bezpośrednio kupującemu.
	Roszczenie o wypłatę kwoty zatrzymanej tytułem zabezpieczenia może zostać scedowane an BCA tylko za
zgodą sprzedającego.
	Jeżeli w ciągu trzech (3) miesięcy kupujący nie dostarczy wystarczającego potwierdzenia eksportu do odpowiedniego kraju odbiorcy, BCA będzie zmuszona uznać, że pojazd nie został przewieziony do państwa nienależącego do UE (kraju trzeciego), sporządzić fakturę łącznie z podatkiem VAT i odprowadzić podatek VAT do
niemieckiego urzędu skarbowego.
5.	
W przypadku sprzedaży pojazdów za granicę BCA nalicza opłatę eksportową i ewentualne opłaty
bankowe występujące z powodu przelewu zagranicznego, które kupujący zobowiązany jest zapłacić.
6.	Jeżeli w jednym dniu aukcyjnym kupujący nabędzie na licytacji kilka pojazdów / elementów wyposażenia dodatkowego, BCA zastrzega sobie prawo do udzielenia zgody na ich odbiór dopiero po
całkowitej zapłacie wszystkich pojazdów / elementów wyposażenia dodatkowego nabytych przez
niego na licytacji w tym dniu aukcyjnym.
III. Odbiór pojazdu / elementu wyposażenia dodatkowego
1.

Kupujący zobowiązany jest odebrać nabyty w licytacji pojazd/element wyposażenia dodatkowego z
terenu BCA (łącznie z parkingiem dla klientów) w ciągu trzech (3) dni roboczych po wystawieniu faktury.
	Za okres trzech (3) dni roboczych po wystawieniu faktury BCA nie nalicza żadnych opłat postojowych za czas
postoju pojazdu na terenie BCA (łącznie z parkingiem dla klientów). W żadnym wypadku nie jest zawierana
umowa przechowania pojazdu.
2. Obowiązki złożenia reklamacji przez kupującego
a.	Kupujący zobowiązany jest w momencie przekazania dokładnie zbadać pojazd pod kątem widocznych i obniżających wartość wad i usterek oraz braków elementów wyposażenia dodatkowego, które nie są zgodne z
opisem pojazdu w aukcji i odnotować je w świadectwie przekazania. Jeżeli kupujący zlecił odbiór pojazdu firmie
spedycyjnej, dotyczy to również spedytora,
	Reklamacje dotyczące niewidocznych uszkodzeń w pojeździe oraz fałszywych informacji w dokumentach pojazdu należy zgłosić odpowiednio 24 godziny po odbiorze.
	Późniejsze reklamacje wad oraz reklamacje ustne / telefoniczne nie mogą być uwzględnione.
	BCA sprawdzi wady / usterki objęte reklamacją w formie tekstowej i na piśmie powiadomi kupującego i/lub
zbywcę o wyniku kontroli reklamacji. Również w przypadku samodzielnego usunięcia wady / usterki przez
kupującego nie przysługują roszczenia wynikające z § 437 BGB.
	Reklamacja wady / usterki nie zwalnia kupującego z obowiązku zapłaty pełnej ceny sprzedaży, zwłaszcza w
przypadku nieproporcjonalnego stosunku wstrzymanej ceny sprzedaży do wad / usterek i przewidywanych
kosztów świadczenia dodatkowego (w szczególności usunięcia wady / usterki).
Również w przypadku reklamacji kupujący zobowiązany jest usunąć pojazd z terenu BCA.
b.	Jeżeli w momencie, w którym kupujący jest wprawdzie posiadaczem, ale jeszcze nie właścicielem nabytego w
licytacji pojazdu / elementu wyposażenia dodatkowego, w stosunku do kupującego zostały podjęte czynności
egzekucyjne , jest on zobowiązany zwrócić uwagę wierzyciela prowadzącego egzekucję na zastrzeżenie prawa własności zbywcy i niezwłocznie powiadomić BCA o podjętej przeciwko niemu egzekucji. Gdyby kupujący
zaniedbał zwrócenia uwagi na zastrzeżenie prawa własności zbywcy, odpowiada on wobec zbywcy i BCA w
zakresie wykraczającym poza cenę sprzedaży za każdą inną, wynikającą z tego tytułu szkodę.
3.	Gdyby kupujący nie odebrał pojazdu w ciągu trzech (3) dni od wystawienia faktury, BCA naliczy opłaty postojowe i/lub zleci odholowanie lub zabezpieczenie pojazdu na koszt kupującego. Wysokość tych 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.
4.	
Gdyby podczas przekazywania pojazdu nie zostały wydane dokumenty pojazdu lub część z nich,
BCA prześle je kupującemu pocztą.
	Koszty wysyłki ponosi BCA, ryzyko ponosi kupujący. Na pisemne życzenie i na koszt kupującego dokumenty
wysyłane są przesyłką kurierską. W razie zaginięcia dokumentów pojazdu lub ich części i konieczności postępowania wywoławczego lub podobnego kupujący zobowiązany jest zwrócić BCA powstałe z tego tytułu koszty.
5.	
BCA przysługuje prawo do zatrzymania cudzej rzeczy w stosunku do dokumentów pojazdu i pojazdów do czasu uregulowania wszystkich wierzytelności BCA w stosunku do kupującego, również z
tytułu innych czynności prawnych wynikających z istniejących stosunków handlowych.
6.	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 już B.II.
7.	W przypadku konieczności unieważnienia zawartej już umowy sprzedaży ryzyko zniszczenia lub
pogorszenia jakości wskutek przypadku losowego przechodzi ponownie na zbywcę po przekazaniu
pojazdu do BCA.
IV. Skutki prawne niezapłacenia ceny sprzedaży i/lub nieodebrania pojazdu
1.	W przypadku, gdy kupujący nie zapłaci ceny sprzedaży, z reguły kupujący otrzymuje przypomnienie
o obowiązku dokonania płatności z wyznaczonym na piśmie terminem, mimo że zgodnie z B. II.1.
monit uzasadniający zwłokę jest zbędny.
	W przypadku niedokonania zapłaty BCA uprawniona jest do odstąpienia od umowy i żądania odszkodowania
z tytułu jej niewykonania.
	W takim przypadku faktura BCA dla klienta na kwotę równą cenie sprzedaży zostanie anulowana. Nie zostanie
jednak anulowana opłata wpisowa (entry fee) i opłaty kupującego, ponieważ w tym zakresie BCA wykonała
swoją usługę wobec kupującego.
	W ramach roszczenia odszkodowawczego BCA uprawniona jest ponadto do naliczenia kompensacji z tytułu
opłat postojowych w wysokości 5,- € za każdy pojazd i każdy dzień postoju do czasu ponownej licytacji. BCA
może ponadto ponownie naliczyć kupującemu opłatę wpisową (entry fee) dla każdej aukcji.
2.	W przypadku, gdy kupujący odmówi odbioru pojazdu, kupujący otrzyma pismo wzywające do odbioru z wyznaczonym terminem odbioru pojazdu.
	Gdyby kupujący nie odebrał pojazdu po upływie tego terminu, również w tym przypadku BCA uprawniona jest

do odstąpienia od umowy i żądania odszkodowania z tytułu jej niewykonania, patrz punkt 1.
3.	Na warunkach wymienionych w punkcie 1 i 2 BCA uprawniona jest do ponownego zlicytowania
pojazdu / elementu wyposażenia dodatkowego na aukcji.
	Gdyby w nowej aukcji nie została osiągnięta ponownie uzyskana wcześniej cena sprzedaży, BCA może wystawić pojazd / element wyposażenia dodatkowego w innej, odpowiedniej dla pojazdu aukcji. BCA uprawniona
jest również do zaoferowania pojazdu licytantowi postąpienia, które jest najbardziej zbliżone do ceny sprzedaży
w aukcji, w której pojazd został zlicytowany, za to niższe postąpienie.
	Może przy tym wystąpić zmniejszony dochód w porównaniu do ceny sprzedaży, do zapłaty której zobowiązany
był pierwszy kupujący. BCA uprawniona jest do dochodzenia tego roszczenia od kupującego,
	Gdyby przy ponownej licytacji uzyskany został dodatkowy dochód, kupującemu nie przysługuje roszczenie o
wypłatę uzyskanego dodatkowego dochodu. Ze względu na zwiększone nakłady administracyjne i manipulacyjne należy się on BCA.
4.

BCA przypadkach określonych w punktach 1 i 2 BCA ma prawo zablokować kupującego w następnych aukcjach.
	Gdyby kupujący, który nie zapłacił za pojazd, chciał mimo to ponownie uczestniczyć w aukcjach BCA, BCA
może ponownie przyznać mu uprawnienia do udziału w aukcjach, jeśli kupujący spłaci roszczenie odszkodowawcze za szkodę powstałą dla BCA. Decyzja w tym zakresie zależy od uznania BCA.
V.

Transport
Kupujący ma następujące możliwości transportu w celu odbioru pojazdu z BCA:

1. Udzielenie zlecenia firmie transportowej:
a.	BCA udziela zlecenia firmie transportowej.
	Umowa transportu zawierana jest między BCA a kupującym, fakturę wystawia BCA.
	W przypadku szkody w transporcie itp. kupujący 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 kupującym a BCA.
b.	
Załatwienie firmy transportowej przez BCA i wystawienie faktury dla kupującego przez firmę transportową.
	W przypadku szkody w transporcie itp. kupujący 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 kupującego

2.
a.

Odbiór własny
Jest on możliwy tylko dla kupujących z Republiki Federalnej Niemiec.

b.	Jeżeli pojazd znajduje się w jednej z siedzib BCA, przejęcie pojazdu bądź elementu wyposażenia dodatkowego
może nastąpić w dni robocze (z wyjątkiem sobót) w godzinach od 8:30 do 17:00 we właściwym centrum
aukcyjnym BCA Autoauktionen GmbH. Gdyby pojazd znajdował się w innej lokalizacji, jest to już odpowiednio
zaznaczone w katalogu aukcyjnym. Po zakończeniu aukcji BCA poda kupującemu dokładny adres i możliwe
godziny odbioru.
c.

Dokumenty niezbędne przy odbiorze pojazdu:
• W przypadku własnego odbioru pojazdu / elementu wyposażenia dodatkowego należy przedłożyć:
- listę zakupów / fakturę
- dowód osobisty / paszport
• W przypadku odbioru przez osoby trzecie:
- kopię listy zakupów / fakturę
- dowód osobisty / paszport
- pełnomocnictwo kupującego

C. Odpowiedzialność za wady fizyczne rzeczy
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.
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 BCA lub w wyniku
umyślnego bądź wynikającego z zaniedbania naruszenia obowiązków ustawowego przedstawiciela
lub osób działających w imieniu BCA / zbywcy.
	Ponadto nie dotyczy ono innych szkód, które spowodowane zostały przez wynikające z zaniedbania naruszenie
obowiązków BCA lub przez umyślne bądź wynikające z rażącego zaniedbania naruszenie obowiązków przez
ustawowego przedstawiciela lub osoby działające w imieniu BCA / zbywcy. l.
III.	BCA nie jest właścicielem pojazdów / elementów wyposażenia dodatkowego i nie udziela gwarancji
określonej cechy lub właściwości pojazdu / elementu wyposażenia dodatkowego. BCA nie udziela
również gwarancji prawidłowości i kompletności informacji zbywcy.
	Dotyczy to w szczególności informacji w sprawie określonej cechy lub właściwości pojazdu / elementu wyposażenia dodatkowego i ich wyposażenia. Za informacje te odpowiada wyłącznie zbywca z uwzględnieniem
uzgodnionego wyłączenia odpowiedzialności za wady fizyczne. Pojazdy / elementy wyposażenia dodatkowego
nie są poddawane przez BCA żadnym badaniom technicznym.
IV.	Reklamacje do niewielkiej kwoty granicznej w wysokości 300,- € są wykluczone. W przypadku uzasadnionego roszczenia odszkodowawczego kwota ta zostanie potrącona.
V.	Wszystkie wady / usterki w przypadku pojazdów o przebiegu powyżej 250000 kilometrów zostaną
w przypadku uzasadnionych roszczeń pokryte tylko do maksymalnej wysokości wartości odtworzeniowej pojazdu.
VI.	Jeżeli pojazd zostanie odebrany na „własnej osi” i przewieziony na dystansie powyżej 100 km, roszczenia z powodu technicznej usterki w pojeździe są wykluczone.
VII.	Wykluczona jest reklamacja klienta dotycząca przesłania dokumentów pojazdu w przypadku, gdy w
dniu aukcji w katalogu aukcyjnym znajdowała się informacja o braku dokumentów pojazdu.
VIII.	Zabrania się / nie zezwala się kupującemu na nawiązywanie kontakt z poprzednim posiadaczem
pojazdu, aby np. w przypadku reklamacji uzyskać dalsze informacje dotyczące pojazdu Powinno to
pozostać wyłącznie sprawą stron umowy, należy uszanować prywatną sferę poprzednich właścicieli.

D. Odpowiedzialność
I.

Odpowiedzialność w przypadku korzystania z usług BCA

1.	BCA nie odpowiada za szkody, jakich doznali kupujący lub osoby trzecie w związku z korzystaniem z
usług BCA, w szczególności za szkody spowodowane tym, że na skutek usterek technicznych złożone
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postąpienia nie wpłynęły do BCA, nie wpłynęły na czas lub nie zostały uwzględnione.
	
Dotyczy to również szkód, jakie powstały na skutek tego, że pojazdy / elementy wyposażenia dodatkowego
nie zostały przedstawione lub zostały przedstawione 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 działania swojej strony internetowej i systemu.
2.	BCA odpowiada wobec kupujących tylko w przypadku działania umyślnego lub rażącego 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 wynikające z zaniedbania naruszenie
obowiązków BCA lub przez umyślne bądź wynikające z zaniedbania działanie ustawowego przedstawiciela lub
osób działających w imieniu BCA.
II.	Odpowiedzialność użytkowników
	Uczestnicy i goście imprezy sprzedażowej BCA odpowiadają za szkody wyrządzone 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.
	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.
II.	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.
III. 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 opieki rodzicielskiej.
6.	
Parkowanie na wyznaczonych parkingach dla klientów BCA dozwolone jest zasadniczo tylko w dni robocze, w
godzinach od 07:30 do 18:00.
	Pozostawianie na parkingu dla klientów pojazdów bez ważnych tablic rejestracyjnych, na przykład przed aukcją
przez zbywców lub po aukcji przez klientów jest niedozwolone.
	W przypadku wykroczenia przeciwko tym regulacjom dotyczącym parkowania BCA ma prawo zlecić odholowanie pojazdu na koszt właściciela.

