
 

 

 
REGULAMIN I WARUNKI SPRZEDAŻY  KONI   

na aukcji w Stadzie Ogierów w Łącku podczas 
WEEKENDU Z JNBT 

19 - 20.10.2013 
 
 

§ 1 
 
Wykaz koni przeznaczonych do sprzedaży 

1. Stado Ogierów w Łącku razem z JNBT wystawia na sprzedaż konie w 
pierwszej kolejności z hodowli lub od właścicieli certyfikowanych JNBT. 

2. Zgłaszając konia do sprzedaży właściciel zobowiązany jest wypełnić Kartę 
aukcyjną konia udostępnianą mu przez JNBT. Zgłoszenia są przyjmowane 
do 17.10.2013 r. włącznie.   

3. Wykaz koni przeznaczonych do sprzedaży zawiera: 
◦ nazwę konia, 
◦ rok urodzenia, 
◦ pochodzenie konia 
◦ pożiom certyfikatu według klasyfikacji JNBT 

3. Wykaz koni przeznaczonych do sprzedaży jest dostępny na życzenie w 
biurze JNBT oraz stanowisku JNBT na terenie S.O. Łąck w dniach aukcji. 

4. Konie ujęte w wykazie mogą być okazywane potencjalnym nabywcom 
wyłącznie przez właściciela w uzgodnionym terminie. 

 
 

§ 2 
 
Przetarg - Aukcja 

1. Aukcja koni odbędzie się w dniach 19 i 20 października 2013 r. w godzinach 
12.oo-13.3o.  

2. Właściciele koni są zobowiązani zaprezentować swoje konie podczas aukcji 
w trybie dowolnym (prowadzone z ręki, pod siodłem etc.) 

3. Aby przystąpić do aukcji jako licytant niezbędne jest wypełnienie Karty 
oferenta z danymi – formularze są dostępne na stanowisku JNBT. 

4. Aukcja koni jest przetargiem ustnym. Każdy oferent winien jest w podanym 
terminie i czasie przetargu zgłosić chęć zakupu konia po cenie wywoławczej 
lub wyższej. W przypadku gdy jest więcej chętnych do zakupu konkretnego 
konia przeprowadza się licytację ustną. JNBT może odstąpić od przetargu na 
każdego wystawionego do sprzedaży konia lub odwołać przetarg do 
momentu jego rozpoczęcia bez podania przyczyny. 

5. Sprzedający konia ustala jego cenę wywoławczą oraz cenę minimalną przy 
czym cena wywoławcza może być mniejsza od ceny minimalnej.  

6. Licytacja rozpoczyna się od wywołania ceny wywoławczej konia 
przeznaczonego do sprzedaży, przy czym licytant może zacząć licytację od 
zaoferowania ceny wywoławczej. Prowadzący aukcję wywołuje licytację, 
ogłaszając cenę wywoławczą, a następnie wzywa uczestników aukcji do 
zgłaszania postąpień. Jeżeli mimo trzykrotnego ogłoszenia ceny 
wywoławczej żaden z uczestników przetargu nie zgłosił postąpienia, 



 

 

prowadzący zamyka licytację. Prowadzący aukcję ogłasza kolejne 
postąpienia zgłaszane ustnie przez uczestników przetargu do chwili, w której 
mimo trzykrotnego ogłoszenia tej samej ceny nie ma dalszego postąpienia. 
Licytację wygrywa uczestnik aukcji, który zgłosił najwyższą cenę z 
zastrzeżeniem punktu § 2 pkt 6. 

7. Jeśli najwyższa zgłoszona cena jest niższa od ustalonej przez sprzedającego 
ceny minimalnej, sprzedaż nie dochodzi do skutku.  

8. Wyniki przetargu JNBT ogłasza publicznie zgromadzonym uczestnikom 
przetargu. 

 
§ 3 

 
Umowa kupna - sprzedaży 

1. Nabywcą konia jest osoba, która zaoferowała najwyższą cenę w trybie 
określonym w § 2 pkt 3. z zastrzeżeniem punktu § 2 pkt 6. 

2. Nabywca konia zobowiązany jest do zapłaty zadatku wymaganego przez 
właściciela bezpośrednio po wygraniu aukcji oraz kwoty stanowiącej cenę 
sprzedaży w terminie 5 dni od dnia przetargu na konto sprzedającego. 

3. Sprzedający konia zobowiązany jest do zapłaty prowizji w wysokości 5% od 
ceny sprzedaży konia na rzecz JNBT, na wskazany numer konta. JNBT 
wystawi stosowny dokument rachunkowy. 

4. Zapłata 100% ceny stanowi warunek przeniesienia prawa własności w formie 
umowy kupna-sprzedaży. 

5. Nabywca, który dokonał wpłaty zgodnie z § 3 pkt 2  jest zobowiązany do 
odbioru konia w terminie 7 dni od daty przetargu. Poczynając od 1 dnia po 
przetargu (aukcji) nabywca opłaca koszty utrzymania zakupionego konia w 
wysokości określonej w cenniku stosowanym dla pobytu koni w pensjonacie. 

6. Odbiór zakupionego konia następuje – po uiszczeniu opłaty za pobyt konia w 
pensjonacie - w Stadzie Ogierów w Łącku lub w dogodnym innym miejscu 
uzgodnionym przez nabywcę i sprzedającego w terminie wspólnie 
ustalonym. Wraz z koniem przekazuje się Paszport Konia. 

7. Koszty transportu ponosi nabywca konia. 
8. Nabywca konia ponosi całkowite ryzyko utraty lub uszkodzenia konia od 

momentu jego wydania. Momentem wydania konia jest podpisanie przez 
Kupującego protokołu zdawczo-odbiorczego i udostępnienie konia do 
załadunku przez sprzedającego. 

 
§ 4 

 
Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie spory wynikłe w czasie licytacji rozstrzyga aukcjoner (JNBT). 
2. SO Łąck oraz JNBT nie odpowiadają za wypadki, które mogą się zdarzyć 

podczas indywidualnego oglądania koni przez nabywców oraz 
prezentowania koni przez właścicieli. 

3. Przystąpienie do aukcji oznacza jednocześnie akceptację powyższego 
regulaminu. 

4. Niniejszy regulamin dostępny jest do wglądu w siedzibie JNBT oraz Stadzie 
Ogierów w Łącku i wchodzi w życie z dniem 19.10.2013r. 
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postąpienia zgłaszane ustnie przez uczestników przetargu do chwili, w której 
mimo trzykrotnego ogłoszenia tej samej ceny nie ma dalszego postąpienia. 
Licytację wygrywa uczestnik aukcji, który zgłosił najwyższą cenę z 
zastrzeżeniem punktu § 2 pkt 6. 

7. Jeśli najwyższa zgłoszona cena jest niższa od ustalonej przez sprzedającego 
ceny minimalnej, sprzedaż nie dochodzi do skutku.  

8. Wyniki przetargu JNBT ogłasza publicznie zgromadzonym uczestnikom 
przetargu. 

 
§ 3 

 
Umowa kupna - sprzedaży 

1. Nabywcą konia jest osoba, która zaoferowała najwyższą cenę w trybie 
określonym w § 2 pkt 3. z zastrzeżeniem punktu § 2 pkt 6. 

2. Nabywca konia zobowiązany jest do zapłaty zadatku wymaganego przez 
właściciela bezpośrednio po wygraniu aukcji oraz kwoty stanowiącej cenę 
sprzedaży w terminie 5 dni od dnia przetargu na konto sprzedającego. 

3. Sprzedający konia zobowiązany jest do zapłaty prowizji w wysokości 5% od 
ceny sprzedaży konia na rzecz JNBT, na wskazany numer konta. JNBT 
wystawi stosowny dokument rachunkowy. 

4. Zapłata 100% ceny stanowi warunek przeniesienia prawa własności w formie 
umowy kupna-sprzedaży. 

5. Nabywca, który dokonał wpłaty zgodnie z § 3 pkt 2  jest zobowiązany do 
odbioru konia w terminie 7 dni od daty przetargu. Poczynając od 1 dnia po 
przetargu (aukcji) nabywca opłaca koszty utrzymania zakupionego konia w 
wysokości określonej w cenniku stosowanym dla pobytu koni w pensjonacie. 

6. Odbiór zakupionego konia następuje – po uiszczeniu opłaty za pobyt konia w 
pensjonacie - w Stadzie Ogierów w Łącku lub w dogodnym innym miejscu 
uzgodnionym przez nabywcę i sprzedającego w terminie wspólnie 
ustalonym. Wraz z koniem przekazuje się Paszport Konia. 

7. Koszty transportu ponosi nabywca konia. 
8. Nabywca konia ponosi całkowite ryzyko utraty lub uszkodzenia konia od 

momentu jego wydania. Momentem wydania konia jest podpisanie przez 
Kupującego protokołu zdawczo-odbiorczego i udostępnienie konia do 
załadunku przez sprzedającego. 

 
§ 4 

 
Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie spory wynikłe w czasie licytacji rozstrzyga aukcjoner (JNBT). 
2. SO Łąck oraz JNBT nie odpowiadają za wypadki, które mogą się zdarzyć 

podczas indywidualnego oglądania koni przez nabywców oraz 
prezentowania koni przez właścicieli. 

3. Przystąpienie do aukcji oznacza jednocześnie akceptację powyższego 
regulaminu. 

4. Niniejszy regulamin dostępny jest do wglądu w siedzibie JNBT oraz Stadzie 
Ogierów w Łącku i wchodzi w życie z dniem 19.10.2013r. 

 
 


