Splošni dražbeni napotki
1.

Stadion d.z o.z. (nadalje Stadion) nastopa v skladu s čl. 1704 civ. z. kot mandatar v imenu in na račun prodajalca dražbenih predmetov.
Zato Stadion ne prevzema ne do kupca ne do kateregakoli udeleženca dražbe nobene odgovornosti, razen tiste, ki izhaja iz njegove vloge mandatarja.

2.

Dražbeni predmeti so bili že v rabi in so dani v prodajo kot antikvarni in zato nikakor ne spadajo pod črko e čl. 3 zakonika o potrošnji (Zak.d. od 6.9.2005, st. 206).

3.

V skladu z dekretom Ministrstva za gospodarstvo in finance od 3.2.2006 št. 143 (Ukrepi proti recikliranju) bo Stadion ugotovil identiteto svojih strank (kupcev in prodajalcev) in
hranil v svojem arhivu njihove osebne podatke na dan opravljenega posla, ravno tako tudi znesek in način plačila. Stranke so dolžne dati svoje osebne podatke v skladu s čl. 4
in naslednjimi omenjenega dekreta in Stadionu olajšati izpolnitev omenjenih zahtev.

4.

- Vsi udeleženci dražbe se morajo pred začetkom prijaviti, predložiti osebni dokument in podpisati prejem oštevilčene lopatice, s katero bodo dražili.

5.

Prijava je osebna. Udeležbo na dražbi v imenu ali za koga tretjega mora Stadion posebej pisno odobriti; obenem si pridržuje pravico, da zahteva overovljeno pooblastilo in
primerne davčne ali druge reference.

6.

Pisne ponudbe so veljavne, če jih Stadion prejme najmanj 7 ur pred začetkom dražbe, in so dovolj jasne in popolne. Če prejme Stadion za isti lot več pisnih ponudb z enakim
zneskom in so te na dražbi tudi najvišje, bo lot prisojen tistemu, čigar ponudba je prva prispela na Stadion. Ponudba v dvorani ima prednost pred pisno.

7.

Prošnje za telefonsko draženje so veljavne, če so pisno potrjene najmanj 7 ur pred dražbo. Stadion bo upošteval telefonske ponudbe, vendar pa ne prevzema do punudnika
nobene odgovornosti, če pride na omrežju do prekinitve zveze.

8.

Pred vsako dražbo je razstava, da udeleženci lahko natančno preverijo avtentičnost, izvor, ohranjenost, vrsto in kvaliteto dražbenih predmetov.
Po nakupu ne more dražilec glede opaznih napak v ohranjenosti, napačne presoje, avtentičnosti ali izvora predmetov uveljavljati nobenih pravic do kogarkoli. Opisi in slike
dražbenih predmetov v katalogih, brošurah ali v karšnikoli drugi obliki so samo informativni in ne dajejo kupcu nobenega jamstva. Stadion, kot mandatar prodajalca, odklanja
vsakršno odgovornost glede opisa predmetov v omenjenih katalogih, brošurah ali drugi ilustrativni obliki.

9.

Od Stadiona pooblaščeni izklicevalec vodi dražbo začenši z izklicno ceno, ki se mu zdi za tisti lot primerna in v skladu z drugimi ponudbami.

10.

Izklicevalec lahko v interesu prodajalca tudi sam draži lot, dokler ne doseže najnižje, s prodajalcem dogovorjene cene.

11.

Izklicevalec lahko med dražbo združi ali razdeli posamezne lote ali spremeni prvotno določeni vrstni red draženja.

12.

Stadion lahko po svoji brezprizivni presoji umakne z dražbe posamezne lote, če ponudbe ne dosežejo najnižje, s prodajalcem določene cene.

13.

Dražbeni predmeti se prisodijo najboljšemu ponudniku.

14.

Kupec mora za vsak lot plačati Stadionu dražbeno provizijo v višini 25% od izklicane cene.

15.

Če pride med več možnimi dražilci do spora glede prisoje predmeta, lahko da izklicevalec po lastni brezprizivni presoji sporni predmet ponovno na licitacijo in ga dodeli
novemu najboljšemu ponudniku.

16.

V odnosu tako do Stadiona kot do prodajalca je za plačilo odgovorenedinole kupec.

17.

Kupec je dolžan plačati izklicano ceno in dražbeno provizijo v 15 dneh od prisoje. Za poravnavo obveznosti se sprejema:
- gotovina di 2.999,00 evrov;
- ček tek. ban. računa po predhodnem dogovoru z direkcijo;
- krožni ček s predhodnim preverjanjem v banki;
- bančno nakazilo na: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA Spa - STADION S.R.L.
IT 08 G 01030 02230 000002340065 (BIC PASCITMMXXX) (mednarodni
bančni promet)
Strogo se je treba držati plačilnega roka. Če celotna vsota do izteka
roka ni plačana, se dogovor po čl. 1457 civ. 2 avtomatično razveljavi,
Stadionu pa ostaja možnost, da v zakonskem roku zahteva izpolnitev
pogodbene obveznosti.
Tudi če pride zaradi neizpolnitve obveznosti do razveljavitve pogodbe, mora kupec po čl. 1382 civ. z. vsekakor plačati Stadionu penale v višini dražbene provizije in s
postopkom povezane stroške, poleg eventualne večje skode.

18.

Dražbeni predmet prevzame kupec, šele potem ko plača Stadionu celotno izklicano ceno in dražbeno provizijo. Lot je možno dvigniti takoj po plačilu, tudi že med dražbo.
Za eventualno embalažo lota se mora kupec dogovoriti pred prevzemom. To storitev plača skupaj s kupnino in dražbeno provizijo. Stadion zavaruje vse dražbene predmete,
vendar zavarovanje za kupljene lote preneha skupaj z zapadlostjo plačilnega roka (glej odst. 17). Pozneje Stadion ne odgovarja več za varovanje predmetov. Novo zavarovanje
se sklene samo na izrecno zahtevo kupca.
Za prevoz kupljenega lota poskrbi Stadion samo na pisno zahtevo kupca.
Ta mora navesti prevoznika, ki ga želi, in eventualno zavarovanje. Prevoz gre na račun kupca, kateri ga plača ob prevzemu blaga. Stadion ne prevzema nobene odgovornosti
glede prevoza, za katerega se mora kupec osebno dogovoriti s prevoznikom.

19.

Prodaja del iz XX in XXI stol. sloni na dokumentaciji in potrdilih ki so posebej navedeni v katalogu in odgovarjajočih seznamih. Nobeno po dražbi predloženo drugačno potrdilo,
ekspertiza ali mnenje ne daje kupcu pravice do ugovora o avtentičnosti dela.

20.

Dela, ki so po čl. ZD od 22.1.2004 št. 24 in naslednjih, izrednega družbenega pomena, so v katalogu posebej označena ali omenjena med dražbo. Pri teh delih lahko Republika
Italija uveljavlja predkupno pravico (po čl. 59) 60 dni po prijavi spremembe lastnika; nakup bo torej veljaven šele po tem roku. Če bi se res uveljavila predkupna pravica, lahko
kupec zahteva povračilo dejansko plačane cene.

21.

Za izvoz kakega dela iz Republike Italije, kar velja posebno za nad 50 let stara dela, veljajo predpisi po ZD od 22.1.2004 št. 42 (čl. 75 in naslednji).
Dovoljenje za prosto kroženje predmetov si mora priskrbeti kupec sam.
Zavrnitev takega dovoljenja ali zamuda pri izdaji kakršnegakoli drugega
potrdila ne more biti razlog za razdrtje pogodbe ali razveljavitev prodaje,
kot tudi ne opravičilo za zamujeni rok celotnega plačila.

22.

Droit de Suite” (fr.) gre v breme prodajalca, v skladu s čl. 152 zak. od
22.4.1941 št. 633, ki nadomešča čl. 10 ZD od 13.2.2006 št. 118.

23.

Vsi navedeni prodajni napotki so usklajeni izključno z italijansko zakonodajo.

24.

Za vse morebitne spore, ki bi nastali pri apliciranju, interpretaciji ali izvršbi te pogodbe, je pristojno izključno sodišče v Trstu.

