
 
REGULAMIN AUKCJI - LICYTACJI KONI 

 
w Stadninie Koni „Nowe Jankowice” Spółka z o.o. 

z siedzibą w Nowych Jankowicach 
 

Regulamin aukcji określa sposób oraz tryb organizowania aukcji – 
licytacji koni.  

Organizatorem aukcji jest Stadnina Koni „Nowe Jankowice” Sp. z o.o.  
Nowe Jankowice 17, 86-320 Łasin, zwanym dalej Organizatorem lub Stadniną.  

Aukcja - licytacja koni przeprowadzana jest przez komisję powołaną przez 
Prezesa Zarządu Spółki. 
 

§  1 
 

Udział w licytacji 
 

1. Do licytacji mogą przystąpić osoby fizyczne i osoby prawne 
lub inne podmioty posiadające zdolność prawną  na równych 
prawach, bez żadnych ograniczeń. Przed aukcją Komisja zapoznaje 
uczestników z regulaminem przetargu. 

2. Warunkiem dopuszczenia do licytacji jest wpłacenie wadium         
w wysokości 1.000 zł w kasie Stadniny najpóźniej do momentu 
rozpoczęcia licytacji. 

3. Wadium upoważnia do wzięcia udziału w licytacji wszystkich 
wystawionych do sprzedaży na tej aukcji koni. Wpłata wadium jest 
równoznaczna z akceptacją warunków niniejszego regulaminu 
i traktowana jest jako deklaracja ich przestrzegania. Wpłacone 
wadium zostaje zaliczone na poczet ceny zakupu konia. Wadium 
zostanie zwrócone wpłacającemu bezpośrednio po aukcji  
o ile zakup nie dojdzie do skutku z przyczyn nie leżących  
po stronie Kupującego. 

 
§  2 

 
Prowadzenie licytacji 

 
1. Licytacja prowadzona jest przez Komisję powołaną przez Prezesa 

Zarządu Spółki. 
2.  Licytacja jest prowadzona systemem zwyczajowo przyjętym  na 

aukcjach sprzedaży koni. Obowiązującą walutą licytacji jest Polski 
Złoty. Minimalne postąpienie ustala się na poziomie 100 złotych  
i dotyczy ceny sprzedaży netto. 
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3. Każdy koń posiada cenę rezerwową. Cena ta nie będzie publicznie 

ogłaszana przed, po, ani w trakcie aukcji. Każdy koń zostanie 
sprzedany po osiągnięciu ceny rezerwowej, chyba że ogłoszone 
zostanie inaczej. Cena wywoławcza nie musi równać się cenie 
rezerwowej. 

4. Stadnina zastrzega sobie prawo do wyznaczenia cen minimalnych  
     i do traktowania ich jako ceny rezerwowe. Biorąc pod uwagę ceny 
     minimalne i traktując je jako ceny rezerwowe, osoba akceptowana 
     przez Aukcjonera, oferująca najwyższą cenę staje się nabywcą. 
5. Zakończenie licytacji następuje wraz z zaoferowaniem najwyższej 

ceny licytacji, co prowadzący aukcję stwierdza przybiciem 
uderzając młotkiem. 

6. Dokonanym przybiciem Organizator zawiera umowę sprzedaży 
z kupującym, który zaoferował najwyższą cenę. 

7. Licytacja dotyczy cen sprzedaży netto, do której dolicza się 8% 
podatku VAT. 

8. W przypadku powstania sporu między dwoma lub więcej 
licytującymi, sporny koń poddany zostanie ponownej licytacji 
od najwyższej ceny niespornej, lub też spór zostanie rozstrzygnięty 
przez Aukcjonera. 

9. Stadnina zastrzega sobie prawo wycofania z przetargu konia  
bez podania przyczyny zarówno przed jak i w trakcie licytacji. 

 
§ 3 

 
Obowiązki nabywcy  

 
1. Nabywca każdego konia ma obowiązek natychmiast po wygraniu  

w licytacji lub uzyskaniu praw do zakupu, podać dokładne dane 
osobowe i przedstawić dokument tożsamości lub dokumenty 
potwierdzające prowadzenie legalnej działalności (dot. nabywców 
instytucjonalnych). 

2. Nabywca zobowiązany jest wpłacić pełną kwotę zakupu, wraz  
z doliczonym 8% podatkiem VAT, w kasie Stadniny pomniejszoną 
o wysokość wadium traktowanego jako zaliczka na zakup konia, 
gotówką w dniu licytacji lub przelewem na konto Stadniny  
w terminie 7 dni od  daty licytacji. Prawo własności sprzedanego 
konia przechodzi na kupującego z chwilą zapłacenia przez niego 
pełnej kwoty zakupu konia. Żaden koń nie zostanie wydany 
nabywcy zanim nie zostanie uregulowana  pełna kwota zakupu. 
Brak wpłaty lub odnotowanego wpływu na rachunku bankowym 
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Stadniny, w terminie 7 dni od daty aukcji powoduje przepadek 
wadium i rozwiązanie umowy sprzedaży konia z winy nabywcy. 

 
3. Ryzyko związane z zakupionymi końmi przechodzi na nabywcę 

wraz z „uderzeniem młotka” podczas licytacji. 
 4. Zakupionego konia należy odebrać ze Stadniny na koszt nabywcy 

w terminie 7 dni od dnia aukcji. Do tego terminu koń może 
przebywać w Stadninie bez dodatkowych opłat, ale na ryzyko 
nabywcy. 

 5. Istnieje możliwość dalszego utrzymania konia w Stadninie w drodze 
     zawartej odrębnej umowy. Zawarcie umowy na dalsze utrzymanie  
     konia możliwe jest tylko w przypadku wcześniejszego wniesienia  
     pełnej kwoty zakupu. 
6. Nabywca zagraniczny ponosi koszty wymaganych przepisami badań 
     weterynaryjnych oraz wszelkie koszty wynikające z wysyłki  
     za granicę. 

 
§ 4 

  
Zalecenia dla nabywców 

 
1. Zaleca się, aby każdy nabywca dokładnie obejrzał konie przed    

licytacją. Każdy koń sprzedawany jest w stanie „jak jest”  
i  jakiekolwiek gwarancje, łącznie z gwarancjami przydatności 
użytkowej, handlowej lub innych zakładanych celów, ze strony 
Stadniny są wykluczone. 

2. Wszyscy klienci, którzy wpłacą wadium otrzymają bezpłatnie 
katalog. Wszystkie oficjalne informacje i poprawki ogłaszane 
podczas aukcji mają moc korygującą, a co za tym idzie wszyscy 
nabywcy zobowiązani są do obecności na początku licytacji danego 
konia, aby usłyszeć wszelkie ogłoszenia. 

 
 

§  5 
 

Dzierżawa 
 

1.  Osoby biorące udział w licytacji  koni wytypowanych do dzierżawy 
zobowiązane są do  wpłaty wadium w wysokości 500 zł najpóźniej 
do momentu rozpoczęcia licytacji. Pozostałe warunki niniejszego 
Regulaminu stosuje się odpowiednio.  
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§  6 
 

Odpowiedzialność 
 

1. Wszystkie osoby przebywające na terenach aukcyjnych podczas 
trwania aukcji i imprez z nimi związanych czynią to na własne 
ryzyko. Stadnina nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek 
szkody na zdrowiu czy mieniu poniesione przez te osoby podczas 
trwania aukcji. 
 
 

§  7 
 

Postanowienia końcowe  
 

1. Niniejszy Regulamin jest jawny i dostępny w siedzibie Spółki. 
2. Organizator zastrzega sobie prawo dokonania zmian w niniejszym 

Regulaminie. 
3. Spory związane z aukcją oraz stosowaniem niniejszego Regulaminu 

rozstrzygnie Sąd właściwy dla siedziby Organizatora. 
 

 
 
 

------------------------------------------------------ 
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