
Regulamin licytacji samochodów na zamówienie przez stroną Klasyknacodzien.eu 

1. Właścicielem strony Klasyknacodzien.eu jest CM Jakub Jagiełło, Stryjeńskich 19/351, 02-791 

Warszawa, NIP 951-211-76-90. 

2. Licytacje odbywają się na pisemne zlecenie przekazane przez Zlecającego (ostatecznego 

odbiorcę pojazdu) do Klasyknacodzien.eu 

3. Zlecający jest zobowiązany podać maksymalną kwotę do jakiej Klasyknacodzien.eu ma 

licytować pojazd. 

4. Klasyknacodzien.eu licytuje pojazdy na stronach swoich partnerów, z którymi ma podpisane 

umowy handlowe. 

5. Klasyknacodzien.eu udostępni Zlecającemu wszystkie materiały na temat licytowanego 

samochodu, jakie posiada od swoich partnerów, w szczególności zdjęcia, w tym zdjęciach 

uszkodzeń, i raport techniczny. 

6. Przed rozpoczęciem licytacji Klasyknacodzien.eu pobiera od Zlecającego 5% wartości pojazdu 

jako opłatę rezerwacyjną. Nie może ona wynosić mniej niż 500 zł. Opłatę należy wpłacić na 

konto: CM Jakub Jagiełło 50 1020 5558 1111 1729 9440 0091. 

7. Opłata rezerwacyjna jest zwracana w ciągu 48 godzin, jeśli: a) Klasyknacodzien.eu nie wygra 

licytacji; b) Klasyknacodzien.eu wygra licytację, ale sprzedawca nie zaakceptuje oferty i w 

efekcie samochód nie będzie sprzedany. 

8. W przypadku wygrania aukcji, sprzedawca auta ma do 10 na podjęcie decyzji o sprzedaży i w 

tym przypadku Klasyknacodzien.eu może na ten czas zatrzymać zwrot opłaty rezerwacyjnej. 

9. Zlecający może pisemnie poprosić o zachowanie opłaty rezerwacyjnej na poczet przyszłych 

licytowanych samochodów. 

10. Opłata rezerwacyjna nie podlega zwrotowi, jeśli uda się samochód zakupić; wówczas jest 

przeznaczona na wpłatę na poczet zakupu samochodu. 

11. Po wygraniu aukcji Klasyknacodzien.eu wystawi Zlecającemu fakturę, które ten powinien 

uiścić w ciągu 3 dni roboczych. 

12. Transport auta i dokumentów może trwać, w zależności od kraju, do 5 tygodni. 

13. Auto może być transportowane na adres Zlecającego bezpłatnie tylko na jego wyłączne 

ryzyko. Zlecający zdaje sobie sprawę z faktu, że ewentualna reklamacja jest uzależniona od 

sprawdzenia auta w trakcie odbioru. 

14. Reklamacja składana przez Zlecającego jest uzależniona od procesu reklamacyjnego 

prowadzonego przez partnera Klasyknacodzien.eu. 

15. Z reklamacji wyłączone są elementy eksploatacyjne pojazdu, takie jak: płyny, klocki i tarcze 

hamulcowe, opony. 

 

Regulamin ważny od dnia 20.02.2020 

CM Jakub Jagiełło 

Stryjeńskich 19/351 

02-791 Warszawa 

klasyknacodzien.eu  klasyk@klasyknacodzien.eu 


