SZYBKA ŚCIEŻKA ZAKUPU
Fast Track Solution - BCA Niemcy*
(*Obecnie usługa obejmuje wyłącznie pojazdy zakupione w centrum aukcyjnym w Neuss)

Podpisując te umowę klient:
Nazwa Firmy

: _______________________________________________________________

Ulica nr

: _______________________________________________________________

Kod pocztowy

: _______________________________________________________________

Kraj

: Polska__________________________________________________________

VAT

: _______________________________________________________________

Poprzez osobę upoważnioną do reprezentacji __________________________________, akceptuje
zarejestrowanie się do usługi SZYBKA ŚCIEŻKA ZAKUPU Fast Track Solution – BCA Niemcy.

Usługa ta obejmuje:
•
•
•
•
•

Jednakową opłatę dla samochodów osobowych, dostawa do Swarzędza, Polska
Jednakową opłatę dla samochodów typu SUV, dostawa do Swarzędza, Polska
Jednakową opłatę dla samochodów typu LCV, dostawa do Swarzędza, Polska
Zakupione pojazdy zostaną przetransportowane do Swarzędza w przeciągu 7 dni roboczych
po wysłaniu do klienta faktury.
Zakupione pojazdy zostaną przetransportowane pod wskazany przez klienta adres w
przeciągu 4 dni roboczych po zamagazynowaniu w Poznaniu i potwierdzeniu otrzymania
płatności za faktury (faktury muszą być opłacane w terminie podanym na dokumencie).

Dostawa pojazdu na wskazany plac Klienta na terenie Polski (proszę podać adres):
_________________________________________________________________________

Usługa nie obejmuje:
•
•

samochodów uszkodzonych / powypadkowych
samochodów niejeżdżących

Opłaty za transport pojazdów w załączniku nr 1
Opłaty mogą ulec zmianie, w takim przypadku klient zostanie niezwłocznie powiadomiony.

SZYBKA ŚCIEŻKA ZAKUPU
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(*Obecnie usługa obejmuje wyłącznie pojazdy zakupione w centrum aukcyjnym w Neuss)

Klient zgadza się, że wszystkie zakupione auta zostaną przetransportowane w usłudze SZYBKA ŚCIEŻKA
TRANSPORTU Fast Track Solution – BCA Niemcy.
Klient jest odpowiedzialny za transport aut zakupionych w innych centrach aukcyjnych na terenie Niemiec oraz
za transport aut wymienionych w powyższym punkcie – Usługa nie obejmuje.

W przypadku braku zapłaty faktury za auta, klient zobowiązany jest do zapłaty poniższych kosztów za każdy
pojazd:
•
•
•

koszt transportu z Neuss do Swarzędza
koszt transportu ze Swarzędza do Neuss – w przypadku braku możliwości sprzedaży auta przez BCA
Polska
opłata za zdjęcie blokady z konta w wysokości 500€ (w przypadku blokady konta nałożonej przez BCA)

Kontrakt wchodzi w życie z datą podpisania i może zostać rozwiązany przez każdą ze stron za pomocą
pisemnego wypowiedzenia z okresem 4 tygodni ze skutkiem na koniec miesiąca.
Więcej szczegółowych informacji można znaleźć na stronie internetowej (www.bca.com/pl/pl/) lub
skontaktować się z naszym polskim zespołem w Poznaniu pod numerem telefonu: +48 22 278 67 56.

______________________________
Miejscowość i data

_______________________________
podpis klienta

______________________________
Miejscowość i data

_______________________________
podpis BCA Autoauctionen GmbH
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(*Obecnie usługa obejmuje wyłącznie pojazdy zakupione w centrum aukcyjnym w Neuss)

Załącznik nr 1
Podane ceny są ważne od 01-07-2019
Transport z BCA HUB Neuss pod adres podany przez klienta na terenie Polski:
➢ PKW (osobowy): 265 €
➢ SUV: 365 €
➢ LCV: 570 €

