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ONLINE ÁRVERÉS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
1. Értelmező rendelkezések
A jelen szerződésben használt fogalmak az alábbi jelentéssel bírnak:
A szerződés hatálya: Jelen szerződés (OÁSZF) hatálya kiterjed mindazokra, akik magukat a
meghirdetett, kizárólag online árverésre Licitálóként regisztrálták.
Ajánlati biztosíték: Licitáló köteles Ajánlati biztosítékot szolgáltatni, a VIP ajánlati biztosítéki
összege 300.000-Ft azaz háromszázezer forint. Amennyiben egy Tétel tekintetében a Licitáló
Árverési vevővé válik, az Ajánlati biztosítékot az adott Tételre vonatkozóan, mint foglalót ajánlja
fel és a szerződés feltételeinek teljesülése esetén a Teljes vételárba beszámítható. Az ajánlati
biztosíték a vesztes licitálónak automatikusan az árverést követő munkanapon visszajár, vagy a
biztosíték összegével a licitáló státusza érvényben marad a következő árverésre.
Árverési jutalék: Az az összeg, amelyet az adott Tételre sikeres licitálás esetén az Árverési vevő a
Leütési áron felül megfizet az Eladó részére, melynek mértéke a Leütési ár három (3,00%)
százaléka.
Árverési vevő: Az a Licitáló, aki legalább egy Tétel tekintetében ajánlatával a legmagasabb Leütési
árat kínálja a Tételért, amelyet a Szoftver virtuális leütéssel visszaigazol, ezáltal jogosultságot
szerezve és kötelezettséget vállalva a Tétel megvásárlására.
Beadó: Az a természetes vagy jogi személy, aki a Tétel tulajdonosaként megbízza az Eladót a Tétel
online árverés keretein belül történő értékesítésével.
Eladó: Befektetési Arany kft mint az árverést szervező és lebonyolító jogi személy.
Iroda: A Vígékszer elnevezésű ékszerüzlet (1137 Budapest, Vígszínház utca 5).
Kikiáltási ár: Az a legalacsonyabb ár, amelyen a Tétel Beadója hajlandó eladni a beadott Tételt. Az
első vételi ajánlat megegyezik a Tétel Kikiáltási árával
Leütési ár: Az árverésre bocsátott Tételre legmagasabb online ajánlatot tevő Licitáló vételi
ajánlatának elfogadásával és online visszaigazolásával véglegessé vált vételár. A Leütési ár nem
azonos a Teljes vételárral.
Licitáló: Az a természetes személy, aki az online árverésre regisztrált és online árverési azonosítóval
rendelkezik, ezáltal jogosultságot szerezve arra, hogy az eladásra kínált Tételre licitáljon, vételi
ajánlatot tegyen.
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Licitlépcső: A Tétel Leütési ára az előző vételi ajánlat elfogadását követően, előre megállapított
mértékben, az alábbi táblázat alapján emelkedik.
Leütési ár-tól (Forint)
50.000.200.000.500.000.1.000.000.2.000.000.5.000.000.10.000.000.20.000.000.50.000.000.-

Leütési ár-ig (Forint)
50.000.200.000.500.000.1.000.000.2.000.000.5.000.000.10.000.000.20.000.000.50.000.000.-

Emelkedés mértéke (Forint)
1.000.2.000.2.000.5.000.5.000.10.000.10.000.20.000.50.000.100.000.-

Online katalógus: Eladó a meghirdetett árverésen szereplő Tételekről elektronikus Katalógust ad ki,
amelyben a beadott Tétel fényképes illusztrációja, azonosító száma és leírása található meg. Az
Online katalógus elérhető és letölthető a www.ekszeraukcio.hu weboldalon.
Szoftver: Az Eladó által kifejlesztett számítógépes rendszer, amely alkalmas az online árverés
automatizált és külső beavatkozás nélküli lebonyolítására.
Teljes vételár: A Leütési ár és az Árverési jutalék összege. A Teljes vételárra nem kerül
felszámításra sem jutalék, sem adó.
Tétel: Az Eladó (Befektetési Arany kft) által árverésre alkalmasnak ítélt, Befektetési aranytömb
vagy érme.
Várakozási idő: Ha az árverés meghirdetett lezárását megelőző öt (5) percben érkezik vételi ajánlat,
úgy az árverés időtartama öt (5) perccel meghosszabbodik, amely időtartam alatt még érvényesen
tehető magasabb vételi ajánlat. Újabb ajánlat esetén az árverés időtartama ismét meghosszabbodik a
Várakozási idővel.

2. Regisztráció
Az online árverésen az a Licitáló vehet részt és tehet vételi ajánlatot, aki az árverés megkezdését
megelőzően regisztrált. Minden munkanapon 15:00-ig lehet regisztrálni az árverésre.
www.ekszeraukcio.hu
Tel: 0620 439-6395.

oldalon,

illetve

telefonon

Szabó

Szilvia

árverési

referensnél.

A regisztráció során meg kell adni a Licitáló nevét, születési dátumát és helyét, anyja nevét,
állampolgárságát, lakóhelyét, tartózkodási helyét, telefonszámát és e-mail címét.
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Jogi személy nem licitálhat, egy megbízott magánszemély licitálhat a jogi személy javára. A
megbízott magánszemély saját nevével, saját felelősségére licitál. A nyertes tételeket a licitáló
megbízója kifizeti, és a kifizető meghatalmazottja átveszi a tételt. A Jogi személy képviseletében
eljáró Licitáló a regisztrációval elfogadja, hogy a Teljes vételár megfizetéséért saját maga tartozik
felelősséggel.
Licitáló a regisztrációval egyidejűleg kötelezettséget vállal az Ajánlati biztosíték megfizetésére. Az
árverésen csak az a Licitáló tehet érvényesen vételi ajánlatot, akinek Ajánlati biztosítéka az árverés
kezdetéig jóváírásra került.
A regisztráció során a regisztrálni kívánó személy megadja a személyes adatainak kezeléshez
szükséges hozzájárulást.
A regisztráció véglegesítésével online Licitáló kijelenti, hogy ismeri és elfogadja az OÁSZF
rendelkezéseit.
A regisztráció véglegesítését követően Eladó visszaigazoló üzenetben tájékoztatja a Licitálót a
regisztráció megtörténtéről, valamint megküldi az OÁSZF elektronikus példányát.

3. Tétel megtekintése
Befektetési arany online vásárlása esetén, vevő nem jogosult a vételtől elállni, meg abban az
esetben sem, ha nem tekintette meg a tételt. A 45/2014. (II.26) Korm. rendelet 29§ szerint: 29§ (1)A
fogyasztó nem gyakorolhatja a 20§(2) szerinti elállási jogát olyan termék tekintetében, amelynek
ára, pénzpiaci változástól függő és nem befolyásolható.

4. Az árverés folyamata
Az árverésen való részvételhez a regisztráció során kapott egyedi azonosító és titkos jelszó
megadásával történő bejelentkezés szükséges.
A Licitáló az árverés során sem a Beadóval, sem a többi Licitálóval nem kerül kapcsolatba. Eladó
az online árverésén a Beadó és a Licitáló adatait titkosan, a vonatkozó jogszabályoknak
megfelelően kezeli.
Az online árverést a meghirdetett időpontban a Szoftver nyitja meg, vezeti és zárja le.
A Licitáló vételi ajánlatát az árverés időtartama alatt titkosan, online adhatja meg a Tételre. Az
ajánlattétellel a Szoftver a Licitáló számára árverésenként sorszámot képez, amely az árverés
lezárásáig a Licitáló egyedi azonosítójaként szolgál.
A Licitáló a Licitlépcső szerint következő magasabb Leütési árat ajánlhatja a Tételért. A Licitáló
ajánlatának hatálya megszűnik, ha más Licitáló magasabb vételi ajánlatot tesz.
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Amennyiben a Tételre nem érkezik további vételi ajánlat és az árverésre meghirdetett időtartam
eltelt, a Szoftver a Várakozási idő elteltét követően elfogadja a Leütési árat. Árverési vevő ajánlati
kötöttsége az ajánlat Szoftver által történő elektronikus visszaigazolásával keletkezik és a Teljes
vételár szolgáltatásáig fennmarad.
Az adásvételi szerződés az Árverési vevő és az Eladó között a Szoftver általi virtuális leütéssel jön
létre. Az Eladó leütési bizonylatot készít, amit haladéktalanul elküld az Árverési vevőnek. A leütési
bizonylatban szerepel az árverés dátuma és azonosítója, a Tétel sorszáma, Leütési ár, a Teljes
vételár, a fizetési határidő és az Árverési vevő azonosító száma.

5. A Teljes vételár megfizetése
Az árverést követően a Szoftver elektronikus díjbekérőt küld az Árverési vevőnek a fizetendő
összegről.
Árverési vevő köteles a Teljes vételárat legkésőbb az online árverés lezárását követő három (1)
munkanapon belül megfizetni. A Teljes vételár beérkezési határideje az árverést követő harmadik
(1) munkanap. Árverési Vevő jogosult a választása szerint a Teljes vételárat átutalással vagy
készpénzben megfizetni.
Amennyiben Árverési vevő a Teljes vételárat határidőben nem fizeti meg, Eladó jogosult a Teljes
vételár egy (1) százalékának megfelelő napi késedelmi kötbért felszámolni. Abban az esetben, ha az
Árverési vevő a Teljes vételárat tizenöt (15) munkanapon belül nem fizeti meg, Eladó jogosult az
adásvételtől elállni és további tizenöt (15) százalék meghiúsulási kötbért felszámolni és kiterhelni
az Árverési vevőre.
Eladó jogosult a már rendelkezésére bocsátott biztosíték összegét akár a késedelmi, akár a
meghiúsulási kötbér összegébe beszámítani.
Eladó névre szóló számlát állít ki, valamint a pénzmosásról szóló 2017. évi LIII. törvényben
foglaltak alapján rögzíti a személyazonosító adatokat. Eladó jogosult az Árverési vevő személyi
igazolványát és lakcímkártyáját a személyazonosító adatok rögzítése érdekében elkérni.

6. A Tétel átadása
A Tétel átvehető személyesen az Irodában.
Az Árverési Vevő a megvett tételt a Teljes vételár kiegyenlítésével egyidejűleg, de legkésőbb az
árverés időpontjától számított tizenöt (30) munkanapon belül köteles átvenni vagy gondoskodni az
elszállításáról. Amennyiben az Árverési vevő tizenöt (30) munkanapon belül a Tételt nem veszi át
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vagy nem gondoskodik annak elszállításáról, Eladó jogosult a Tétel vételárának nullaegészegytized
(0,1) százalékának megfelelő napi tárolási költséget felszámolni. Példa: a vételár egymillió forint,
1.000.000Ft a napi tárolási díj egyezer, 1000FT

7. Felelősség
Eladó mindent megtesz annak érdekében, hogy a megrendezésre kerülő árverés időpontja ne
változzon, de az árverés időpontja módosításának vagy az árverés elhalasztásának jogát fenntartja.
Eladó fenntartja a jogot, hogy a Katalógusban szereplő Tételt visszavonja. Eladó az árverés
meghirdetését vagy az árveréssel kapcsolatos változásokat a www.ekszeraukcio.hu internetes
oldalon, valamint a megadott elektronikus levelezési címre küldött értesítés útján teszi közzé.
Eladó felelősséget vállal arra, hogy a meghirdetett Tétel, befektetési arany, vagy érme a
Katalógusban megadott leírásnak megfelel.
Eladó nem vállal felelősséget az előre nem látható technikai akadály miatt bekövetkező esetleges
károkért és költségekért. Amennyiben az online vételi ajánlat az internet szolgáltatás elégtelensége
vagy más előre nem látható technikai akadály miatt nem érkezik meg, az úgy tekintendő, mintha a
Licitáló nem adott volna érvényes vételi ajánlatot a Tételre.
Eladó a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat zártan kezeli, azokat harmadik személynek
nem adja át és nem hozza nyilvánosságra. Ha a szerződő fél írásbeli nyilatkozatában hozzájárul az
adatainak megőrzéséhez, Eladó jogosult saját tevékenységével összefüggésben azokat marketing
célra felhasználni. Eladó megőrzi azokat a személyes adatokat, amelyek megőrzésére jogszabály
kötelezi.

8. Egyéb rendelkezések
A Tétel Kikiáltási árának meghatározása, és a vételi ajánlat tétel Forintban (HUF) történik. Eladó a
Katalógusban a Kikiáltási árat – tájékoztató jelleggel – Euróban (EUR) is közzéteszi.
A megvásárolt Tétel Befektetési aranynak minősül, mentes az adó alól.
Az OÁSZF-ben nem rendezett kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
rendelkezései irányadóak. Jogvita esetére a felek magyar joghatóságot kötnek ki.
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A megrendezésre kerülő Befektetési arany Online
árverés helyszíne:
A megrendezésre kerülő befektetési arany www.ekszeraukcio.hu oldalon közzétett időpont
aukció, időtartama:
A megrendezésre kerülő befektetési arany www.ekszeraukcio.hu oldalon közzétett azonosító
aukció azonosító száma:

Az online regisztrációval kijelentem, hogy az OÁSZF rendelkezéseit megismertem és a benne
foglaltakat elfogadom.
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