
Telefonos licitre vételi megbízást 100 000 HUF (€ 250) kikiáltási ár felett fogadunk el.
Phone bids are accepted with the minimum starting price of € 250 (100 000 HUF)

Előleg:
Deposit:

Fizetés módja: Készpénz Átutalás
Methods of payment: Cash Bank transfer

Szállítás módja: Érte jön Szállíttatja
Shipping instructions: Picking up Shipping

Export engedély: Igen Nem
Export licence: Yes No

Név /cégnév:
Name /Company:

Cím:
Address:

Ország: Telefon:
Country: Telephone:

 

Email:

D á t u m    D a t e   A l á í r á s    S i g n a t u r e

Amennyiben a vevő személyesen nem kíván részt venni az árverésen, úgy az általa adott vételi megbízás alapján, helyette a kereskedelmi megbízott 
 a megbízásnak megfelelően  hivatalból árverezhet, illetve telefonon személyesen licitálhat. Telefonos vételi megbízást 100 eFt alatt nem 
fogadunk el. Telefonos vételi megbízás esetén  amennyiben a telefonos kapcsolat nem jön létre (a hívott fél bármilyen oknál fogva nem elérhető)  
a kikiáltási áron való vételi szándéknak tekintendő. Esetleg felmerülő kommunikációs problémákért felelősséget nem vállalunk. Vételi megbízásban 
meghatározott összeg 20%-a előlegképpen lezetendő, amiről a megbízó fél átvételi elismervényt kap. Ha ugyanarra a tárgyra harmadik személy 
magasabb összegre ad megbízást vagy az árverés résztvevői magasabb ajánlatot tesznek, úgy a megbízó az árverés után az előleget  a vételi 
megbízás elismervényének ellenében  minden levonás nélkül visszakapja. Amennyiben a vételi megbízás sikeres, az előleg foglalónak tekintendő.

VÉTELI MEGBÍZÁS • ABSENTEE BID FORM

Árverés sorszáma / Auction:  Ideje / Date:

Megbízom a Nagyházi Galériát, hogy helyettem és nevemben a katalógusban feltüntetett feltételek szerint a következő tétel(ek)re lici tál jon:
I hereby request the Nagyházi Galéria to bid, on my behalf, on the following lot(s)  up to the limit stated. 
This absentee bid is subject to the Conditions of Sale governing the auction sales of the Nagyházi Galéria és Aukciósház.

Maximum leütési 
ár

(közvetitői dij nélkül)

Top Limit of Bid
(excl. Premium)

Kikiáltási ár
Starting price

Megnevezés
Description

Tételszám
Lot Number


