Ogólne Warunki - Kupujący (AVK)
VWE Remarketing B.V. ("Remarketing VWE") dotyczący Automotive Trade Center
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Wprowadzenie
VWE Remarketing B.V. (KvK
57217408) opracował platformę
internetową Automotive Trade Center
("ATC") do handlu pojazdami za
pośrednictwem (magazynowych)
aukcji. Dzięki swojej niezależnej
infrastrukturze, VWE Remarketing ma na
celu uproszczenie, ujednolicenie
transgranicznego zakupu i sprzedaży
pojazdów oraz usunięcie barier
handlowych i zwiększenie zysków
zarówno importerów, jak i nabywców.
Pojazdy oferowane w ATC pochodzą od
renomowanych członków ATC, w tym
firm leasingowych, właścicieli flot,
uznanych (m.in. RDW) firm
samochodowych, dealerów i domów
aukcyjnych.
Postanowienia ogólne
Korzystając z Automotive Trade Center
("ATC"), oświadczasz, jako Kupujący, żę
wyrażasz zgodę na Ogólne Warunki
Nabywcy ("AVK") z VWE Remarketing.
Warunki te mają zastosowanie do
korzystania z ATC, a także do
wszystkich ofert, transakcji i (zakupu)
umów z i z Remarketingiem VWE.
Wszelkie zakupy lub inne warunki
Kupującego nie mają zastosowania. W
związku z tym VWE Remarketing
wyraźnie odrzuca możliwość
zastosowania jakichkolwiek warunków
zakupu lub innych warunków.
Każda transakcja pomiędzy
Remarketingiem VWE a Kupującym jest
traktowana jako osobna umowa
zakupu, a każda transakcja podlega
AVK.
Remarketing VWE jest uprawniony do
organizowania specjalnych wydarzeń
sprzedażowych i / lub aukcji, do
których mają zastosowanie
dodatkowe lub inne warunki.
Remarketing VWE jest przez cały czas
autoryzowany, aby uzupełniać te
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warunki lub zmieniać te warunki w
jakikolwiek inny sposób.
Remarketing VWE działa zgodnie z
Ustawą o sankcjach, a Kupujący
oświadcza również, że działa w
sposób zgodny z Ustawą o sankcjach.
Wskazania powyżej artykułów
niniejszych warunków mają wyłącznie na
celu zwiększenie czytelności. Treść i
zakres artykułu objętego określoną
nazwą nie jest zatem ograniczona do tej
nazwy.
W przypadku braku jasności co do
przetłumaczonej wersji AVK,
holenderska wersja jest zawsze
wiążąca i rozstrzygająca w każdym
sporze.
DEFINICJE
Cena zakupu
Kwota, za którą Kupujący kupuje
pojazd, jest to kwota, za którą
sprzedawany jest pojazd. Ta kwota
obejmuje podatki możliwe do
zapłacenia i nie uwzględnia kosztów
kupującego.
Automotive Trade Center ("ATC")
Platforma internetowa opracowana w
celu handlu pojazdami od dostawców
do profesjonalnych kupujących i ma na
celu optymalizację transgranicznego
handlu pojazdami w uczciwy i
przejrzysty sposób. Pojazdy oferowane są
w różnych metodach sprzedaży.
Ogólne zasady i warunki Kupujący
("AVK")
Warunki te mają zastosowanie do
korzystania z ATC, a także do
wszystkich ofert, transakcji i (zakupu)
umów z i z Remarketingiem VWE.
Podatki
VAT (podatek od sprzedaży (podatek od
wartości dodanej)) i / lub BPM
(podatek drogowy od samochodów
osobowych i motocykli)
Dowód
Wszystkie dokumentydo zastosowania
prawidłowej stawki VAT, a
takżedokumenty dotyczące
zastosowania prawidłowych przepisów
BPM. Wymagane dokumenty różnia
się w zależności od typu Kupującego,
kraju docelowego i pojazdu.

1
20200515

3.6
3.7

3.8
3.9

3.10

3.11

3.12

3.13

Cena brutto
Cena zakupu, która zawiera podatki.
Oferta bezpośredniego zakupu:
pojazd jest oferowany za cenę zakupu, za
którą kupujący może bezpośrednio kupić
pojazd. Umowa kupna jest
natychmiast tworzona, a pojazd
zostaje usunięty z aukcji.
Dostawca
Strona, która chce sprzedać swój
pojazd poprzez aukcję
Zgłoszenie wejścia
Opis cyfrowy, w tym materiał
wizualny, z którym podany jest obraz
oferowanego pojazdu oraz stan, w
jakim znajduje się pojazd.
Plik klienta
Dane dostarczone przez Kupującego i
czytelne dokumenty, z którymi
prawidłowo się utworzyły w
Remarketingu VWE, składające się z;
▪ Ważny dowód tożsamości dla
kierowców i / lub upoważnionych
osób
▪ Wycinek z rejestru handlowego /
Izba handlowa lub porównywalny
organ (nie starszy niż 3 miesiące)
▪ Oświadczenie organów
podatkowych z ważnym numerem
VAT
▪ Bezpośrednie dane kontaktowe
▪ Strona internetowa firmy
▪ Szczegóły adresu
▪ Informacje o koncie bankowym
Kupujący
Dealer pojazdów zarejestrowany w
firmie VWE Remarketing, który ma
dostęp do ATC i chce kupić pojazdy.
Koszty kupującego
Koszty, szczegółowo określone w
cenniku Remarketing VWE, które
muszą być opłacone przez Kupującego
przy zakupie / uzyskaniu / otrzymaniu
pojazdu.
Cena sprzedaży
Najniższa cena, łącznie z podatkami,
którą kupujący płaci za pojazd. W
przypadku ofert w ramach tej ceny
zasadniczo nie dokonuje się zakupu w
drodze aukcji.
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Cena netto
Cena zakupu bez podatków na niej
wydrukowanych.
Powiadomienie o odbiorze
Oficjalny komunikat od VWE
Remarketing, wskazujący, że pojazd
jest gotowy do odbioru.
Powiadomienie o odbiorze zostanie
wysłane e-mailem po otrzymaniu
pełnej zapłaty ceny zakupu, w tym
kosztów Kupującego i po
przetworzeniu dokumentów / nazwy.
Powiadomienie o odbiorze musi być
widoczne, gdy Kupujący odbierze Pojazd
lub transporter zaangażowany przez
Kupującego.
Cennik Remarketing VWE
Cennik Remarketingu VWE, który jest
okresowo aktualizowany.
Data zamknięcia
Moment zakończenia aukcji lub
wyprzedaży, a Kupujący nie może już
składać ofert.
Metody sprzedaży
W ATC stosowane są różne metody
sprzedaży, w tym:
a) Zamknięta aukcja: Oferowany jest
pojazd, w trakcie którego oferty nie
są widoczne w trakcie trwania aukcji.
Po Dacie Zamknięcia pojazd otrzyma
najlepszą ofertę powyżej późnej
ceny.
b) Oferta: Oferowany jest pojazd, w
którym najwyższa oferta jest
widoczna dla kupującego w czasie
trwania aukcji. Po Dacie
Zamknięcia pojazd otrzyma
najlepszą ofertę powyżej późnej
ceny.
c) Oferta bezpośredniego zakupu
Pojazd
Pojazd, który jest oferowany do
sprzedaży w ATC, zgodnie z
dokładnym określeniem w zgłoszeniu
wejścia, i który kupujący chce nabyć.
REJESTRACJA
Kupujący musi być zarejestrowany, aby
uzyskać dostęp do ATC. Kupujący może
zostać zarejestrowany tylko wtedy,
gdy zostaną spełnione
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wymagania określone przez VWE
Remarketing.
Kupujący musi się zarejestrować,
wypełniając formularz rejestracyjny,
przesyłając kompletną dokumentację
klienta . Kupujący zgadza się z ogólnymi
warunkamiAVK.
Osoba, która się zarejestruje i
zaakceptuje warunki, reprezentuje
Kupującego i jest upoważniona do
działania w imieniu Kupującego. Jeżeli
osoba nie rejestrowana reprezentuje
zamierzony nabywcę, osoba ta jest
odpowiedzialna za to do kroków
prawnych, takich jak, ale nie
ograniczają się do tych umów.
Kupujący gwarantuje, że wszystkie
podane informacje są aktualne,
poprawne i kompletne. Zmiany
Kupujący w VWE Remarketingu będą
aktualizował i natychmiast prawidłowo
informował o aktualnych informacjach i
/ lub odnowieniu dokumentów
biznesowych.
Firma VWE Remarketing zastrzega
sobie prawo do sprawdzenia rejestracji
i dostarczenia pliku klienta pod kątem
aktualności i ważności. Jeśli okaże się,
że dane wygasły lub są nieprawidłowe,
VWE Remarketing może odrzucić
wniosek o rejestrację lub zablokować
dostęp do ATC. Remarketing VWE, w
zależności od sytuacji, umożliwi
Kupującemu przedstawienie
prawidłowych dokumentów.
Kupujący udziela firmie VWE
Remarketing uprawnień do
przechowywania i zarządzania
przedłożonym plikiem klienta do
zakupu pojazdów za pośrednictwem
ATC. Remarketing VWE zapisuje i
zarządza plikami akt i transakcji klienta
wyłącznie z jego (podatkowych)
zobowiązań prawnych. Oznacza to
okres przechowywania wynoszący co
najmniej 7 lat do ostatniego zakupu lub
sprzedaży dokonanej przez
Kupującego. Remarketing VWE będzie
przetwarzał dane osobowe wyłącznie
zgodnie z przepisami ogólnego
rozporządzania o ochronie danych, a
także innymi obowiązującymi przepisami
ustawowymi i wykonwaczymi.
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Po rejestracji i po spełnieniu
wszystkich wymagań VWE
Remarketing nabywca otrzyma kod
dostępu do ATC składający się z nazwy
użytkownika i hasła. VWE Remarketing ma
prawo w każdej chwili wycofać kod
dostępu, zawiesić jego działanie lub
unieważnić go w jakikolwiek inny
sposób. Nabywca może wystawiać
oferty po zatwierdzeniu rejestracji i po
otrzymaniu kodów dostępu ATC.
Kod dostępu ATC udostępniany przez
VWE Remarketing jest wyłącznie
osobisty, nie może być przekazywany i
może być używany wyłącznie przez
właściwego urzędnika
zarejestrowanego Kupującego. W
przypadku naruszenia tego
postanowienia, Nabywca będzie
winien VWE Remarketing
natychmiastową należną i należną
grzywnę w wysokości 5000 EUR za
każde naruszenie, a Kupujący będzie
odpowiedzialny za wszelkie szkody
poniesione przez Remarketing VWE, jak
określono w artykule 14.
W przypadku podejrzenia
niewłaściwego użycia lub fałszerstwa
dokumentów, VWE Remarketing zgłosi
bezpośrednio do wyznaczonych
organów i złoży raport.
WYDARZENIA SPRZEDAŻY
Remarketing VWE ułatwia zakup i
dostawę pojazdów za pośrednictwem
ATC.
Remarketing VWE organizuje i
rejestruje cotygodniowe wielokrotne
wydarzenia sprzedaży internetowej i
aukcje w ATC, wszystkie z wyraźną
datą zamknięcia.
Okres aukcji ustalany jest przez VW
Remarketing. Okres aukcji obejmuje co
najmniej 1 godzinę i trwa maksymalnie
7 dni roboczych. VWE Remarketing
zastrzega sobie prawo do przedłużenia
okresu aukcji do sprzedaży na aukcji z
30 sekund, jeśli mniej niż 40 sekund
przed końcem
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okresu aukcyjnego zostanie złożona
oferta.
Pojazd może być oferowany na
podstawie jednej lub kilku różnych
metod sprzedaży. Która metoda
sprzedaży jest wyraźnie wyświetlana w
ATC.
OFERTA
Oferta złożona przez Kupującego nie
jest obowiązkowa, a nie warunkowa, a nie
odwołalna. (Najwyższa) stawka
Kupującego w pojeździe pozostanie w
mocy do 3 dni roboczych po Dacie
Zamknięcia aukcji. Kiedy VWE
Remarketing akceptuje ofertę,
tworzona jest umowa zakupu.
Każdy Kupujący jest równy i ma
jednakową szansę na złożenie wiążącej
oferty dla Pojazdów oferowanych w
ATC przez Remarketing VWE.
Kupujący oferuje cenę netto za
transakcje transgraniczne. Kupujący
oferuje cenę brutto w transakcjach
krajowych. ATC posiada Kalkulator
Konwersji Netto / Brutto, w którym
oferta Kupującego jest równa
rzeczywistej kwocie, którą Kupujący
chce zapłacić za pojazd, co jest równe
cenie zakupu na rachunku
remarketingowym VWE z wyłączeniem
kosztów Kupującego.
Kupujący może zawrzeć umowę
zakupu pojazdu na trzy sposoby:
a) Kupujący oferuje najwyższą cenę za
pojazd przekraczającą Opóźnioną
Cenę ustaloną przez Oferenta, za jaką
kwotę samochód może zostać
zakupiony w drodze aukcji; lub
b) Kupujący jako pierwszy zakupił
oferowany Pojazd za kwotę równą
Bezpośredniej Ofercie Kupna, za jaką
kwotę Samochód może zostać
zakupiony w drodze aukcji.
c) Jeżeli najwyższa złożona oferta jest
niższa niż późniejsza cena i niezostała zawarta
żadna umowa zakupu, Dostawca / VWE
Remarketing ma prawo zaakceptować
najwyższą ofertę za pojazd
Kupującegow ciągu 3 dni roboczych po
zakończeniu aukcji.
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Remarketing VWE zastrzega sobie
prawo do odzyskania wszystkich
kosztów poniesionych przez
Kupującego w przypadku
niewywiązania się z umowy zakupu i
zablokowania dostępu do ATC.
Remarketing VWE akceptuje tylko
oferty wprowadzone przez Nabywcę w
ATC przed datą zamknięcia. Oferty
proponowane poza systemem są
wyraźnie odrzucane przez
Remarketing VWE, ponieważ nie
przyczynia się to do przejrzystości na
platformie ATC.
Remarketing VWE może odrzucić
ofertę, gdy można zasadnie oczekiwać, że
jest ona nieprawidłowa, ponieważ jest
zbyt dużym odchyleniem od uczciwej
wartości rynkowej.
UMOWA ZAKUPU I REZERWACJA
WŁASNA
Akceptacja (najlepszej) oferty przez
Kupującego i przydzielenie pojazdu
odbywa się za pomocą
automatycznego systemu opartego na
Ofercie Późnej Ceny lub Bezpośredniej
Kupie określonej przez Dostawcę.
Remarketing VWE informuje
Kupującego tak szybko, jak to możliwe, ale
nie później niż w ciągu 3 dni roboczych
po dacie zamknięcia czy pojazd, w
którym złożono ofertę kupił lub nie.
Kupujący otrzymuje potwierdzenie
zakupu natychmiast po przydziale, w tym
fakturę od Remarketing VWE. Faktura
od Remarketing VWE zawiera cenę
netto, wszelkie obowiązujące podatki,
koszty kupującego i wszelkie dodatkowe
usługi, takie jak transport itp.
Remarketing VWE kupuje pojazdy od
Współtwórców i nabywa pełne prawa
własności i utylizację nagrodzonego
pojazdu przed dostarczeniem go do
Nabywcy. Pojazd został zakupiony,
opłacony i zarejestrowany przez VWE
Remarketing
Kupujący zrzeka się prawa do
wypowiedzenia umowy kupna.

4
20200515

7.6

8.
8.1

8.2

9.

Do czasu, gdy Kupujący zapłaci całą
fakturę na rzecz VWE Remarketing,
pojazd, jak również dokumenty
towarzyszące, pozostaną w posiadaniu i
będą własnością VWE Remarketing. W
tym zakresie obowiązuje wyraźne
zastrzeżenie własności.
PŁATNOŚĆ
Kupujący jest zobowiązany do zapłaty
należnej kwoty w ciągu 2 dni
roboczych od otrzymania faktury od
VWE Remarketing, aby należna kwota
została zaksięgowana w ciągu 5 dni
roboczych na rachunku bankowym
VWE Remarketing.Jeżeli kwota należna
nie zostanie zaksięgowana w ciągu 10
dni roboczych na konto bankowe
Remarketing VWE, umowa
warunkowego zakupu między Nabywcą
a VWE Remarketing zostanie rozwiązana
z mocy prawa. W przypadku
wygaśnięcia warunkowej umowy kupna,
za wszystkie szkody poniesione przez
Remarketing VWE, zgodnie z Artykułem
14, Kupujący jest odpowiedzialny,
oprócz kary stanowiącej 25% wartości
Oferty Kupującego.
Płatności muszą być wyraźnie
określone za pomocą numeru
rejestracyjnego lub numeru podwozia i
muszą pochodzić z numeru rachunku
bankowego Nabywcy, który jest znany i
zweryfikowany w Remarketingu VWE.
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DOSTAWA

9.7

9.8

Po otrzymaniu płatności kupujący
otrzymuje od VWE Remarketing e-mail
potwierdzający, że pojazd jest gotowy do
odbioru. W powiadomieniu o odbiorze
wymieniane jest miejsce parkingowe i
miejsce odbioru VWE Remarketing.
Koszty wynikające z (zbyt)
wcześniejszego rozpoczęcia transportu
bez powiadomienia o odbiorze
odbywają się na koszt i ryzyko
Kupującego. Bez powiadomienia „
Pick-up” pojazd nie zostanie wydany.
Pojazd i dokumenty zostaną wydane po
okazaniu powiadomienia o odbiorze,
identyfikacji kierowcy / Kupującego w
punkcie magazynowym i dostawczym
punktu VWE oraz po przekazaniu
podpisanego zgłoszenia
transportowego i prawidłowo
wypełnionych biletów transportowych
/ transportowych (CMR itp.).
Pojazdy należy odebrać w ciągu 7 dni
roboczych od otrzymania faktury. Po
tym okresie VWE Remarketing ma
prawo do naliczania kosztów parkingu za
dzień za pojazd zgodnie z Cennikiem
remarketingowym VWE.
Ryzyko uszkodzenia ( np.obrażenia
gradu, itp.) będą przekazane przez
VWE Remarketing do Kupującego po
upływie 2 dni od daty wystawienia
faktury.
Pojazd wraz z dokumentami pojazdu
zostanie dostarczony jako paczka.
Możliwa jest(międzynarodowa) wysyłka
dokumentów pojazdu poprzez DHL do
Kupującego zgodnie z cennikiem
Remarketing VWE.
Wszelkie widoczne uszkodzenia i / lub
wady w pojeździe muszą być wyraźnie
opisane w liście przewozowym CMR i
zgłoszone VWE do transportu.
Uszkoszenia szyb samochodowych są
wyraźnie wykluczone. Roszczenia
dotyczące szkód należy zgłaszać
zgodnie z art. 13.7.
Kupujący jest świadomy, że nie
wszystkie tablice rejestracyjne
dealerów i / lub tymczasowe
(eksportowe) są dozwolone i zna
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obowiązek ubezpieczenia, gdy pojazd
będzie korzystał z drogi publicznej.
Jeżeli Remarketing VWE transportuje
pojazd w imieniu Kupującego,
wówczas przestaje obowiązywać
Artykuł 9 (2) do (6).

KUPUJĄCY DOSTAWA PAŃSTWO
CZŁONKOWSKIE UE I Stawka VAT 0%
(dostawa wewnątrzwspólnotowa)
10.1 Nabywca z państwa członkowskiego UE
nie jest winien podatku VAT, jeżeli
dostarczył wystarczające dokumeenty
potweirdzające ważny numer VAT
firmy i na transport do kraju w UE.
10.2 Remarketing VWE ponownie sprawdza
plik klienta pod względem ważności i
aktualności, w tym ważności numeru
VAT, dla każdej sprzedaży
remarketingowej VWE.
10.3 Kupujący może i powinien
przetransportować zakupiony
Pojazd do miejsca przeznaczenia
zgodnie z fakturą VWE
Remarketing.
10.4 Nabywca z państwa członkowskiego UE
jest odpowiedzialny za VAT i sam jest
zobowiązany do zapłaty podatku VAT w
kraju przeznaczenia. Kupujący deklaruje
przestrzeganie swoich zobowiązań
prawnych.
10.5
Remarketing VWE jest uprawniony do
naliczenia podatku VAT lub kaucji (co najmniej
50%, maksymalnie 100% kwoty podatku VAT),
aby otrzymać potwierdzenie dowodu rejestarcji.
Kaucja zostanie zwrócona tylko, jeśli samochód
zostanie na stałe zarejestrowany w ciągu 13
tygodni w kraju docelowym, a dokumenty
potwierdzające będą w posiadaniu VWE. Po
upływie 13 tygodni wygasa prawo do zwrotu
kaucji. Po otrzymaniu dokumentów
potwierdzających rejestrację pojazdu depozyt
zostanie w ciągu 5 dni roboczych zwrócony.
11.
Dostawa Kupujący PAŃSTWO TRZECIE
(0% stawki VAT (eksport)
11.1 Kupujący z kraju spoza UE nie jest
odpowiedzialny za podatek VAT, jeśli
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dostarczono dowód eksportu
(potwierdzenie odbioru), że pojazd
opuścił UE. Remarketing VWE zapewni
wymagane formalności celne w
momencie dostawy. Kupujący
upoważnia firmę VWE Remarketing do
działania jako pośredni przedstawiciel w
deklaracji eksportowej dotyczącej
wywozu Pojazdów poza UE. ((EWG) nr
2913/92 artykuł 5, ustęp 2).
Kupujący może przewozić zakupiony
pojazd wyłącznie do miejsca
przeznaczenia poza UE, zgodnie z
fakturą Remarketingu VWE.
Remarketing VWE jest uprawniony do
naliczenia podatku VAT lub do złożenia
gwarancji (co najmniej 50%,
maksymalnie 100% kwoty podatku
VAT przy minimum 200 EUR), aby
otrzymać dodatkowy dowód później. Po
otrzymaniu dowodu, kaucja zostanie
zwrócona Kupującemu w ciągu
maksymalnie 5 dni roboczych. Kaucja
zostanie zwrócona tylko, jeśli samochód
zostanie na stałe zarejestrowany w
ciągu 13 tygodni w kraju docelowym, a
dokumenty potwierdzające będą w
posiadaniu VWE. Po upływie 13tygodniowego okresu obowiązywać
będzie prawo do zwrotu pieniędzy.
Dostawa Kupujący EER (zwrot
podatku BPM z eksportu)
Nabywca z Holandii na terenie EU nie
będzie winien żadnego reszta BPM
(holenderski podatek drogowy), jeżeli
zostanie dostarczony dowód trwałej
rejestracji EOG. VWE Remarketing
otrzyma zwrot BPM w ciągu 13 tygodni
od daty wywozu na podstawie kopii
zapisu / dowodu rejestracyjnego, którego
pole H (data ważności) nie ma daty.
Kupujący upoważnia firmę VWE
Remarketing do ewentualnego
zarejestrowania Pojazdu w UE po jego
wyeksportowaniu w celu uproszczenia
procesu.
Kupujący może i powinien zakupić
pojazd wyłącznie w celu rejestracji w EU,
a nie w państwie trzecim, poza UE.
Remarketing VWE sprzedaje i
dostarcza pojazd Nabywcy na terenie
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12.4

13.
13.1

13.2

13.3

13.4

EU w celu niezwrócenia pojazdy do
Niderlandów w ciągu 12 miesięcy.
VWE Remarketing jest uprawniony do
naliczenia reszty BPM lub
zastosowania gwarancji ( 100%
pozostałej ilości BPM), aby otrzymać
drogą pocztową lub meilową
dodatkowych dowodów trwałej
rejestracji EOG. Po otrzymaniu
dowodu, kaucja zostanie zwrócona
Kupującemu. Kaucja zostanie
zwrócona tylko, jeśli samochód
zostanie na stałe zarejestrowany w
ciągu 13 tygodni w kraju docelowym, a
dokumenty potwierdzające będą w
posiadaniu VWE. Po upływie 13tygodniowego okresu obowiązywać
będzie prawo do zwrotu pieniędzy.
POJAZD
Remarketing VWE sprawdza, czy
pojazdy nie pochodzą z kradzieży i /
lub defraudacji i gwarantuje, że
pojazdy są wolne od ostrzeżeń.
Remarketing VWE przeprowadza
kontrole centralnych rejestrów
pojazdów w Europie.
Remarketing VWE dostarcza każdemu
pojazdowi poprawne, kompletne
dokumenty pojazdu, za pomocą
których można go zarejestrować i / lub
zarejestrować.
Dla wszystkich pojazdów
zarejestrowanych w Niderlandach
historia przebiegu jest przechowywana
w centralnym rejestrze pojazdów (import
równoległy tylko w okresie rejestracji w
Holandii), dostępna i możliwa do
odzyskania. Remarketing VWE
rejestruje również odczyt odczytanych
odczytów liczników dla każdego pojazdu.
Licznik nigdy nie będzie częścią umowy,
chyba że zostanie wyraźnie
zagwarantowany przez Remarketing
VWE.
W przypadku imprez sprzedaży
internetowej i aukcji, Kupujący oferuje lub
kupuje na podstawie obserwacji
wizualnych i na starannie
przygotowanym opisie pojazdu w
Zgłoszeniu wjazdowym. Kupujący

13.5

13.6

13.7

13.8

13.9
13.10

celowo zrzeka się opcji kontroli
fizycznej i kontroli.
W przypadku pojazdów używanych, cała
historia nie jest znana ani nie można
jej prześledzić, co stwarza ryzyko
możliwych nieprzewidzianych lub
nieznanych usterek w pojeździe.
Remarketing VWE nie daje żadnej
gwarancji, że pojazd jest wolny od wad i
wypadków. Pojazd kupuje się na
podstawie aktualnego stanu bez
żadnych oświadczeń ani gwarancji od
VWE Remarketing.
Zdjęcie pojazd,a opis. Reklamacje
dotyczące wad, które były znane
Kupującemu podczas sprzedaży lub, w
uzasadniony sposób, mogły być znane lub
nie powinny być rozpatrywane. Strony
zgadzają się, że zdjęcia obalają pisemne
oświadczenia. Przykład: Pisemna
notatka, że pojazd nie ma ECC Airco i
obraz deski rozdzielczej pojazdu
pokazuje również, że tak nie jest. Strony
następnie zgadzają się, że Pojazd
dotyczący zgodności nie ma ECC Airco.
Roszczenia dotyczące stanu
technicznego lub fizycznego (praca
korpusu itp.) pojazdu, który nie jest
zgodny z raportem o wjeździe, muszą
zostać zgłoszone do VWE Remarketing na
piśmie w VWE Remarketing w ciągu 48
godzin od odebrania pojazdu za
pomocą oficjalnego protokołu
uszkodzeń.
W przypadku pojazdów z wygasłym
pakietem APK roszczenie będzie
rozpatrywane tylko wtedy, gdy
wniosek dotyczy silnika lub układu
napędowego. W pojazdach z
poprawnym pakietem APK to
ograniczenie wygasa.
Odszkodowanie w wysokości 500
(pięćset) euro za każde roszczenie
dotyczy wszystkich szkód.
Firma VWE Remarketing zastrzega
sobie prawo do odebrania
odpowiedniego pojazdu w dowolnym
czasie i rozwiązania lub naprawy
umowy zakupu bez konieczności
ponoszenia jakichkolwiek dalszych
(odsetek) od Kupującego.
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14.
14.1

14.2

14.3

15.
15.1

16.
16.1
16.2

BRAK PERFORMACJI, ZAKOŃCZENIE
LUB ANULOWANIE
Remarketing VWE jest uprawniony do
anulowania bieżących transakcji lub do
odmowy przyszłych płatności, jeśli
Kupujący nie stosuje się do AVK.
Remarketing VWE zastrzega sobie
prawo, w związku z nieprzewidzianymi
okolicznościami, do rozwiązania
umowy kupna, bez podania przyczyny,
bez prawa do odszkodowania.
Jeżeli Kupujący nie spełni któregoś z
obowiązków wynikających z tych
warunków i nie zawarł w tym AVK
żadnych konkretnych umów, VWE
Remarketing jest uprawniony do
naliczenia natychmiastowej kary
pieniężnej w wysokości 1000,00 EUR, bez
uszczerbku dla prawa Remarketing VWE
żądający pełnej rekompensaty od
Kupującego. Remarketing VWE
zastrzega sobie również prawo do
wykluczenia Kupującego z dalszego
uczestnictwa.
ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI
Kupujący jest odpowiedzialny za
wszystkie zobowiązania wynikające z
zakupu pojazdu. Nabywca zabezpiecza
Remarketing VWE przed wszelkimi
szkodami i / lub innymi kosztami
związanymi z zakupem, posiadaniem i
użytkowaniem pojazdu.
DOSTOSOWANIE SIĘ
Do niniejszych warunków stosuje się
prawo holenderskie.
Spory między stronami, których nie
można rozstrzygnąć w drodze
konsultacji, zostaną przedłożone
właściwemu holenderskiemu sędziemu
Sądu Okręgowego w Noord- Holland,
siedziba Alkmaar.
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