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PRAVILA JAVNE DRAŽBE
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-

Predmet prodaje so zasežena, rabljena vozila, brez priloženega prometnega dovoljenja in
homologacijskega potrdila za registracijo. Kupec mora dokumentacijo za morebitno registracijo po
nakupu urejati sam.

-

Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike
Slovenije lahko postanejo lastniki premičnin.

-

Vsi morebitni stroški in davščine (davek na dodano vrednost, davek na motorna vozila …) v zvezi s
kupljenimi predmeti na dražbi, bremenijo kupca.

-

Od dosežene prodajne cene mora kupec plačati vse potrebne dajatve pred prevzemom vozila, razen če ni
predvidena oprostitev plačila davka.

-

Kupec, ki kupi blago, ki nima statusa blaga Evropske skupnosti, mora hkrati s prevzemom premičnin
urediti njihov status oziroma zagotoviti, da bo njihov carinski status urejen takoj po prevzemu (vložitev
carinske deklaracije na CU Celje).

-

Ponudniki morajo pred začetkom javne dražbe vplačati kavcijo v višini 10% od navedene izklicne cene
za posamezno vozilo, znesek kavcije za posamezno premičnino pa ne more biti nižji od 50 €. Kavcija se
plačuje v času ogleda pred začetkom dražbe, na kraju mesta dražbe.

-

Udeležencem javne dražbe, ki na javni dražbi niso uspeli, se vplačana varščina oziroma predloženi
instrument zavarovanja vrne, takoj po zaključku javne dražbe

-

Udeležencu javne dražbe, ki javno dražbo zapusti pred njenim zaključkom ali kupcu, ki v 72 urah ni
plačal kupnine, se varščina ne vrne, morebitni predloženi instrument zavarovanja pa se unovči.

-

Kupci morajo plačati kupnino (doseženo prodajno ceno) najkasneje v 72 urah po končani dražbi na:
TRR št. SI56 06000-0090101659 odprt pri Banki Celje d.d. in najkasneje v 3 dneh prevzeti kupljene
predmete. V kolikor ne plačajo kupnine v 72 urah po končani dražbi, se dražbeni predmet lahko ponudi
drugemu najboljšemu ponudniku. V kolikor se tudi drugi najboljši ponudnik ne odloči za nakup
dražbenega predmeta, se vplačana varščina najboljšega ponudnika zadrži za pokritje stroškov ponovne
dražbe.

-

Ogled predmetov, ki se prodajajo na dražbi je možen 30 minut pred pričetkom javne dražbe na samem
kraju dražbe.

-

Nakup vozil je po načelu VIDENO – KUPLJENO, brez jamstev za izterljivost ter brez možnosti
reklamacij na kvaliteto blaga po izvršeni dražbi.

-

Kupci glede kupljenih predmetov nimajo pravic iz jamčevanja za napake predmetov.

-

Organizator javne dražbe si pridržuje pravico dražbo kadarkoli odpovedati, oziroma prekiniti brez
kakršnekoli obrazložitve.

-

Organizator javne dražbo si pridržuje pravico sprememb pogojev dražbe.

-

Dražbeni predmet na prvi dražbi ne more biti prodan po ceni nižji od ocenjene vrednosti.

-

Prva javna dražba se sme opraviti tudi, če se je udeleži le en ponudnik. Šteje se, da je javna dražba uspela,
če vsaj en ponudnik ponudi ceno, ki je enaka izklicni ceni. Premičnine se prodajo kupcu, ki je na javni
dražbi ponudil najvišjo ceno.

-

Če prva dražba ne uspe, se izvede druga dražba. Izklicna cena predmetov iz prve javne dražbe se lahko ob
objavi druge javne dražbe zniža za ustrezen odstotek, vendar največ do polovice izklicne cene iz prve
javne dražbe.

-

V primeru, da je tudi druga javna dražba neuspešna, se predmeti prodajo, z zbiranjem ponudb, z
neposredno pogodbo ali s komisijsko prodajo.

