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Ladies and Gentlemen, 
 
This spring,  Ardor Auctions’ offer will focus mainly on convertibles and 
sports cars, including not one, but three Porsche 911s, with each one 
of them representing a different type and specification, from a con-
vertible (964), through an all-wheel drive model (993 4S) to a perfor-
mance variant (996 GT3). The most valuable is the sensational yellow 
‘Speedster’ from 1994. Less than 1000 examples of these were made.  
All of them are equipped with manual transmissions, which is a par-
ticular treat for all Porsche aficionados. We are also going to offer  
a number of historic cars, including a beautiful Jaguar E-Type coupe 
with a rare OEM sunroof, as well as the evergreen Pagoda − Mercedes 
SL from the 1960s. 
 
The replica of Audi Quattro S1 − a car made for the spectacular  
Group B rallies that changed the image of motor sports − will definitely  
be a true sensation of this auction. After all, it is a true legend that 
brought the Ingolstadt-based manufacturer fame and recognition, while 
also popularising the use of a 4x4 drive. Among other interesting vehi-
cles, it is worth noting the World War II-era Ford GPW − a twin to Jeep 
Willys, fully restored and ready to roll. 
 
Our Customers will also have an opportunity to buy a Ford Mustang 
Fastback made in the very first year of its manufacturing run, as well as 
a BMW 520i (E28) in a perfect condition and with an interesting story 
to boot. We will also offer two classic Swedish cars in similar colours 
− a convertible Saab 900, as well as the well-known and loved Volvo 
P1800S. 
 
We invite you to visit our pre-auction showcase on the 15th and 16th 
of March 2019, as well as to take part in our auctions! 

Szanowni Państwo,
 
Oferta wiosennej licytacji Ardor Auctions będzie skupiać się głównie na 
kabrioletach oraz autach sportowych. Na liście samochodów znajdują 
się między innymi cztery Porsche 911. Każde z nich reprezentuje inny 
typ oraz konfigurację, od kabrioleta (964) poprzez model z napędem 
na cztery koła (993 4S) do wersji wyczynowej (996 GT3).  
Najcenniejszym egzemplarzem jest jednak efektowny, żółty  
Speedster z 1994 roku, jedna z niespełna 1000 sztuk. Wszystkie 
wyposażone są w manualną skrzynię biegów, co dla fanów marki jest 
istotnym atutem. Z bardziej zabytkowych propozycji będzie można 
wybierać między przepięknym egzemplarzem Jaguara E-Typa coupé 
z rzadkim, fabrycznym dachem słonecznym lub nigdy nie starzejącą się 
„Pagodą”, a więc Mercedesem serii SL z lat sześćdziesiątych.
 
Prawdziwym ewenementem będzie replika  Audi Quattro S1, które 
powstało z myślą o widowiskowych zawodach dawnej grupy B i od-
mieniło oblicze motorsportu. Jest to prawdziwa rajdowa legenda, która 
rozsławiła markę z Ingolstadt, popularyzując jednocześnie napęd 4x4. 
Inną ciekawostką będzie Ford GPW z okresu II Wojny Światowej, a więc 
bliźniaczy projekt do Jeepa Willysa. Pojazd jest w pełni odrestaurowany 
i gotowy do użytkowania.
 
Nasi kliencie będą mogli jeszcze nabyć Forda Mustanga Fastback  
z pierwszego roku produkcji oraz świetnie utrzymane BMW 520i (E28) 
z ciekawą historią. Na nabywców będą czekać również dwa szwedzkie 
klasyki w podobnym kolorze – Saab 900 Turbo z otwartym nadwoziem 
oraz powszechnie lubiane Volvo P1800S.
 
Serdecznie zapraszamy do odwiedzania naszej wystawy  
przedaukcyjnej w dniach 15-16 marca 2019 oraz do wzięcia udziały 
w licytacji!
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SAAB 900 TURBO 1986  

Nr nadwozia:  YS3AT75L0H7016363   
Ekstrawaganckie szwedzkie cabrio  
Eleganckie zestawienie kolorystyczne  
Bardzo zadbane i sprawne auto 

estymacja 40 000 - 50 000 zł

   
Chassis number:  YS3AT75L0H7016363  
Extravagant Swedish convertible  
Elegant colour combination  
Well-maintained car in fine technical condition  

Estimate: 40 000 - 50 000 PLN 
             (9 200 - 11 500 €)

Saab 900 was manufactured throughout three decades – its production run 
started in 1978 and finished in 1998. Two generations of this car can be dis-
tinguished – the first one was based on the 99 model and was available as  
a two- and four-door sedan, as well as a three- and five-door hatchback variant. 
The modernised hatchback-only version with more streamlined shapes and 
unofficial “NG” moniker appeared on the market in 1993 as a result of col-
laboration between Saab and General Motors, which took ownership of the 
Swedish car manufacturer. The first edition of the 900 was also nicknamed 
“Crocodile”, thanks to its characteristic, edgy body lines. Apart from that, it 
was one of the first mass-produced turbocharged cars. Even if BMW and Por-
sche were released earlier, Saab beat them all with sheer production scale 
and market availability. The 1983 Frankfurt Motor Show saw the première of 
a convertible prototype, which was officially included in Saab’s offer just two 
years later. It was powered by a 2-litre turbocharged engine generating 175 
horsepower. The first 400 cars were sold in 1986 on the US market, and they 
were sold in a blink of an eye – the customers across the ocean loved exotic 
cars from Europe. The cars from this production run are particularly sought 
after due to the fact that they were made before a facelift in 1987 and they 
have a wider front, often referred to as a flat nose. The subsequent editions 
enjoyed unwavering popularity, leading the Saab 900 to become a fashionable 
car, often chosen by buyers with unconventional tastes. The Crocodile was also 
promoted with a catchy slogan: “Durable as a Mercedes, safe as a Volvo and 
much cooler than a BMW.”

The presented Saab 900 Turbo was manufactured in late 1986, but it already 
has the new front version. It was bought in October 2016 in Florida, but the 
American title indicates that the car was used previously in Washington. After 
being imported to Poland, the body was repainted, as the original paintwork 
has lost its shine. During the disassembly before painting, the windshield was 
damaged and replaced with a new part. Other than that, the Saab is in perfect 
visual and technical condition. Both the interior and the convertible roof are 
original parts, which is quite impressive, given the age of the car. The vehicle was 
examined by an expert and included on the list of historic cars, which confirms 
its authenticity and value as a collectible. Despite that, it can be also used on 
a daily basis, as driving it is a pure pleasure – especially since its original and 
unique style will let you stand out on the road.  

Engine: 2.0-litre, I4

Power: 160 BHP

Other: manual transmission, front-wheel drive

Legal condition: registered in Poland, historic car registration plates 

We invite you to examine this lot before the auction. To arrange an appointment, 
please contact us at: 22 395 61 26 or kontakt@ardorauctions.pl

silnik: 2.0l, R4

moc: 160 koni mechanicznych

inne dane: skrzynia biegów manualna, napęd na koła przednie

stan prawny: zarejestrowany w Polsce, „żółte” tablice rejestracyjne  

Zachęcamy do wcześniejszych oględzin przed aukcją, aby umówić się na spotkanie 
prosimy o kontakt pod numerem 22 395 61 26 lub pod adresem kontakt@ardorauctions.pl

Saab 900 był wytwarzany na przestrzeni trzech dekad od 1978 aż do 1998 
roku. Wyróżnia się dwie generacje, pierwsza bazowała na modelu 99 i była 
dostępna jako dwu i czterodrzwiowy sedan oraz jako trzy i pięciodrzwiowy 
hatchback. Unowocześniona wersja o bardziej zaokrąglonych kształtach, nazy-
wana  nieoficjalnie „NG”, pojawiła się w roku 1993 i tylko ze ściętym tyłem. 
Powstała w wyniku współpracy z koncernem General Motors, który stał się 
nowym właścicielem marki Saab. Pierwotne wcielenie 900-tki, za sprawą łatwo 
rozpoznawalnej i kanciastej sylwetki, doczekało się przydomku „Krokodyl”. Poza 
tym był jednym z pierwszych seryjnie budowanych aut z turbodoładowaniem. 
Nawet jeśli BMW i Porsche stworzono wcześniej, to Saab wyprzedził je skalą 
produkcji i dostępnością na rynku. W 1983 roku w trakcie targów motoryza-
cyjnych we Frankfurcie zaprezentowano prototyp z nadwoziem cabrio, który 
wszedł do oferty dwa lata później. Montowano w nim 2-litrowy doładowany 
silnik o mocy 175 KM. Pierwsze 400 sztuk trafiło w 1986 roku tylko do Stanów 
Zjednoczonych.  Auta rozeszły się w mgnieniu oka, ponieważ za oceanem bar-
dzo doceniano egzotyczne pojazdy z Europy. Egzemplarze z tej partii są poszu-
kiwane ze względu na to, że powstały jeszcze przed faceliftingiem (1987) i mają 
starszy front, określany jako „płaskonos”. Kolejne edycje cieszyły się niesłabną-
cą popularnością i model 900 z otwieranym dachem stał się modnym samo-
chodem, wybieranym często przez osoby o nieszablonowym guście. Krokodyl 
zresztą był reklamowany chwytliwym hasłem: „Trwały jak Mercedes, bezpieczny 
jak Volvo i dużo fajniejszy niż BMW”.

Przedstawiany Saab 900 Turbo zjechał z taśmy produkcyjnej pod koniec  
1986 roku już w wersji ze zmodernizowanym przodem. Samochód został  
zakupiony w październiku 2016 na Florydzie, jednak amerykański certyfikat 
własności wskazuje na wcześniejsze użytkowanie w stanie Waszyngton. Po 
przyjeździe do Polski nadwozie zostało ponownie pomalowane, ponieważ 
pierwotna powłoka straciła swój blask i wypłowiała. W trakcie demontażu ele-
mentów przed lakierowaniem doszło do uszkodzenia przedniej szyby i została 
wymieniona na nową. Zarówno pod kątem wizualnym, jak i mechanicznym 
Saab jest w bardzo dobrej kondycji. Wnętrze oraz miękki dach są oryginalne, 
co robi wrażenie, jeśli weźmiemy pod uwagę wiek auta. Pojazd został zbadany 
przez profesjonalnego rzeczoznawcę i wpisany do rejestru zabytków, co tylko 
potwierdza jego autentyczność oraz kolekcjonerską wartość. Z powodzeniem 
może być jednak użytkowany na co dzień, gdyż jazda nim to sama przyjemność, 
a niepowtarzalny styl pozwoli się wyróżnić na drodze.













The Volvo P1800 prototype was ready in 1957, designed by young Swede Pelle 
Petterson, who was influenced by the Italian design school. He acquired experi-
ence in the Turin workshop headed by the renowned Pietro Frue. In the first 
years of the production run, the new Volvo model was assembled in the UK in 
cooperation with Jensen. However, the company’s management was not satis-
fied with the work of the English partner and after a few years the assembly 
was moved to  Sweden. Since then, the letter “S” was added to the model 
name, which was later replaced by “E” for models with fuel injection. The “ES” 
meant an enlarged body in the form of a “shooting break.” The P1800 model 
became famous thanks to the legendary TV series The Saint, since it was used 
by the main protagonist played by Roger Moore. This model also holds a record 
for the largest documented mileage. An American driver Ivy Gordon managed 
to cover  more than three million miles in his Volvo. The production run of this 
model lasted from 1961 to 1973, during which around 50,000 cars were made, 
with two body and engine variants available. 

The burgundy car showcased in the catalogue was manufactured in 1967, 
which means that it is a classic “S” variant powered by a 1800 ccm engine, to 
which the model owes its name. The B18 engine is fed by two carburettors 
and maintained in a great shape, which the driver will be able to see even 
during a short ride. The car starts without any problems, accelerates smoothly 
and drives reliably, which proves the good mechanical condition. Over the last 
several years, the vehicle has been used by sole owner, an older Norwegian 
man. A little over a year ago, it was bought by a Pole residing in Norway, who 
drove the car to Poland. While in the country, the vehicle did not undergo 
any major restorations or repairs, except for some cosmetics and adjustments. 
The paintwork looks good and does not require immediate repairs, just like 
the chrome plated accessories. The passenger cabin is maintained in its original 
condition. The worn upholstery adds authenticity to the interior, as does the 
radio receiver from the era. This kind of patina is becoming more and more 
appreciated by collectors. Contemporary Minilight rims are certainly a devia-
tion from the original state, but they are often found in some classics due to 
their attractive, yet subdued appearance. From the point of view of the prices 
of vehicles imported to Poland for restoration, this is a very competitive offer, 
because the vehicle is already roadworthy – all you have to do is to go through 
the process of officially importing it to the country, because formally the car is 
still registered in Norway. 

Engine: 1.8-litre, I4

Power: 100 BHP

Other: manual transmission, rear-wheel drive

Legal condition: registered in Norway

We invite you to examine this lot before the auction. To arrange an appointment, 
please contact us at: 22 395 61 26 or kontakt@ardorauctions.pl

silnik: 1.8l, R4

moc: 100 koni mechanicznych

inne dane: skrzynia biegów manualna, napęd na koła tylne

stan prawny: zarejestrowany w Norwegii  

Zachęcamy do wcześniejszych oględzin przed aukcją, aby umówić się na spotkanie 
prosimy o kontakt pod numerem 22 395 61 26 lub pod adresem kontakt@ardorauctions.pl
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VOLVO P1800S 1967

Nr nadwozia: 183351 
  Najbardziej pożądane Volvo wśród kolekcjonerów
Środek utrzymany w oryginalnym stanie 
Egzemplarz pochodzący z Norwegii

estymacja: 120 000 - 180 000 zł 

  
Chassis number: 18335   The single most desired Volvo among collectors.
The interior is kept in its original condition.  
The car comes from Norway

Estimate: 120 000 - 180 000 PLN
              (27 700 - 41 500 €)

Prototyp Volvo P1800 był gotowy już w 1957 roku. Za stylizację pojazdu od-
powiadał młody Szwed Pelle Petterson, będący pod wpływem włoskiej szkoły 
projektowania. Zbierał on doświadczenia w turyńskiej pracowni kierowanej 
przez zasłużonego Pietra Frue. W pierwszych latach produkcji nowy model Vo-
lvo składano w Wielkiej Brytanii przy współudziale firmy Jensen. Szefostwo kon-
cernu nie było jednak zadowolone z pracy angielskiego kooperanta i po kilku 
latach montaż przeniesiono do  Szwecji. Od tej pory w nazwie modelu pojawiła 
się litera „S”, która później została zastąpiona przez „E” − oznaczające silniki  
z wtryskiem paliwa. Odmiana „ES” to zaś powiększona karoseria w formie 
„shooting break”. P1800 zasłynęło dzięki kultowemu serialowi „Święty”. Ne 
ekranie poruszał się nim główny bohater, w którego rolę wcielił się Roger 
Moore. Do tego modelu należy również rekord w kategorii największego 
udokumentowanego przebiegu. Amerykanin Ivy Gordon przejechał swoim 
Volvo ponad trzy miliony mil. Produkcja samochodu trwała od 1961 do 1973,  
a z taśmy zjechało około 50 tysięcy sztuk w dwóch wersjach nadwoziowych 
oraz silnikowych. 

Bordowy egzemplarz przedstawiany w katalogu pochodzi z 1967 roku, a więc 
jest to klasyczny wariant „S” napędzany silnikiem o pojemności 1800 cm3, od 
którego pochodzi zresztą nazwa modelu. Jednostka B18 zasilana jest dwoma 
gaźnikami i utrzymana w świetnej kondycji, o czym można przekonać się już  
w trakcie krótkiej przejażdżki. Auto uruchamia się bez problemu, sprawnie 
przyspiesza i prowadzi się dość pewnie, co świadczy o ogólnej sprawności 
mechanicznej. Samochód przez ostatnich kilkanaście lat był użytkowany przez 
jednego właściciela, starszego obywatela Norwegii. Nieco ponad rok temu zo-
stał odkupiony przez rezydującego tam Polaka i przyjechał do Polski na kołach. 
Na miejscu auto nie było poddawane większym zabiegom renowacyjnym poza 
pewnymi regulacjami i kosmetyką. Lakier prezentuje się zdecydowanie dobrze 
i nie wymaga pilnych interwencji, podobnie jak chromowana galanteria auta. 
Kabina pasażerska jest utrzymana w oryginalnym stanie. Przetarte poszycia 
siedzeń dodają wnętrzu pewnej autentyczności, podobnie jak radioodbiornik 
z epoki. Tego rodzaju patyna jest coraz bardziej ceniona przez kolekcjone-
rów. Pewnym odstępstwem od pierwotnej formy są współczesne felgi typu  
„Minilight”, które jednak często są spotykane na niektórych klasykach ze wzglę-
du na atrakcyjny, lecz stonowany wygląd. Jeśli weźmiemy pod uwagę ceny pojaz-
dów sprowadzonych na polski rynek w celu renowacji, oferta okaże się bardzo 
konkurencyjna, ponieważ pojazd jest gotowy do eksploatacji, wystarczy jedynie 
przejść przez proces oficjalnego importu do kraju, ponieważ formalnie auto 
dalej zarejestrowane jest w Norwegii.
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PORSCHE 911 CARRERA 4S 1997

Nr nadwozia:  WP0ZZZ99ZVS315467  
Samochód zachowany w bardzo dobrym stanie 
Poszukiwana wersja z manualną skrzynią biegów 
Rzadki egzemplarz z końca produkcji 

estymacja: 380 000 - 450 000 zł 

   Chassis number:  WP0ZZZ99ZVS315467  
Car in a very good condition 
Sought-after variant with manual transmission 
Rare vehicle from the end of the production run 

Estimate: 380 000 - 450 000 PLN
            (87 500 - 103 700 €)

Trzecia generacja kultowego Porsche 911, oznaczona kodem 993, jest ostat-
nią, w której zastosowano silniki chłodzone powietrzem. Model wszedł na ry-
nek w roku 1993. Podstawowe założenia konstrukcyjne nie zmieniły się, choć 
wprowadzono znaczne modyfikacje względem poprzednika, czyli odmiany 964. 
Przede wszystkim nadwozie otrzymało bardziej opływowe kształty i pochylone 
reflektory, przywodzące na myśl Porsche 959. Nowe wcielenie 911 było wciąż 
napędzane tradycyjnymi 6-cylindrowymi silnikami typu boxer. Podstawowa jed-
nostka osiągała 272 KM z 3.6-litra pojemności, następnie wzrosła do 285 KM 
w 1996. Jeszcze lepsze osiągi zapewniały limitowane i wyczynowe edycje jak 
Carrera RS, Turbo, Turbo S, Gt2 czy GT3. Następca 993, typ 996, miał już silnik 
chłodzony cieczą i o wiele mniej klasyczną stylizację, co spotkało się z głośną 
krytyką znawców i fanów marki. Stąd też 993 jest bardzo cenione jako finalna 
i najbardziej dopracowana ewolucja  tradycyjnego Porsche 911. Jest to samo-
chód względnie uniwersalny, który łączy w sobie doskonały wygląd oraz cechy 
pojazdu sportowego z wygodnym użytkowaniem na co dzień. 
Porsche Carrera 4S oferowane przez Ardor Auctions to samochód z ostat-
niego okresu produkcji modelu 993, pochodzący z rynku europejskiego.  
W końcowej fazie montażu  powstało niespełna 1000 aut w takiej konfigura-
cji, co więcej nasz egzemplarz jest wyposażony w manualną skrzynię biegów. 
Wariant 4S wyróżnia się napędem na obie osie, zawieszeniem, hamulcami oraz 
nadwoziem takim jak w kultowej wersji Turbo z efektownymi poszerzeniami 
nadkoli. Porsche trafiło do Polski jako niespełna roczny samochód i miało wcze-
śniej jedynie dwóch właścicieli. Pojazd ma niski przebieg, jest bardzo dobrze 
utrzymany i zarejestrowany w kraju. W ostatnim czasie auto zostało profesjo-
nalnie odświeżone oraz przeszło gruntowny przegląd z myślą o przygotowaniu 
do nadchodzącego sezonu wiosenno-letniego. Czarne 993 z napędem 4x4  
i przekładnią ręczną to samochód, który daje jednocześnie radość i pewność w 
trakcie prowadzenia i ze względu na swoją atrakcyjną specyfikację będzie tylko 
i wyłącznie zyskiwał na wartości.

The third generation of the legendary Porsche 911, codename 993, is the last 
car in the series designed with air-cooled engines in mind. The model was in-
troduced to the market in 1993. The basic design elements were not altered, 
although some significant modifications were made compared to its predeces-
sor – the 964 model. First of all, the body was designed with more streamlined 
shapes and slanted headlights, reminiscent of Porsche 959. The new incarna-
tion of the 911 was still powered by the traditional 6-cylinder boxer engines. 
The basic 3.6-litre unit reached 272 HP, later increased to 285 HP in 1996. 
The owners of limited and sport editions such as Carrera RS, Turbo, Turbo S, 
GT2 or GT3 enjoyed even better performance. The successor to the 993, the 
996, was equipped with a liquid-cooled engine and a much less classic styling –  
a move that was widely criticised by the brand's connoisseurs and fans. The 
993 is therefore highly regarded as the final and most refined evolution of the 
traditional Porsche 911. It is a relatively versatile car, which combines the excel-
lent appearance and features of a sports car with the convenience for daily use. 
The Porsche Carrera 4S offered by Ardor Auctions is a car from the final 
phase of production of the 993 model, bought on the European market. Last 
years saw fewer than 1000 cars being manufactured in such a configuration. 
What is more, the car offered is equipped with a manual gearbox. The 4S 
variant is distinguished by its all-wheel drive, suspension, brakes and bodywork 
identical with the legendary Turbo variant with the spectacular wide body kit. 
The Porsche came to Poland when it was still less than a year old and had only 
two owners. The vehicle has a low mileage, and what is more, it is very well 
maintained and registered in the country. Recently, the car has been profession-
ally refreshed and underwent a thorough check-up with a view to preparing it 
for the upcoming spring-summer season. The black 993 with a 4x4 drive and  
a manual transmission will be a source of joy and confidence in driving and will 
only increase in value, owing to its attractive specifications. 

Engine: 3.6-litre, H6

Power: 285 BHP

Other data: manual transmission, all-wheel drive

Legal condition: registered in Poland
 

We invite you to examine this lot before the auction. To arrange an appointment, 
please contact us at: 22 395 61 26 or kontakt@ardorauctions.pl

silnik: 3.6l, B6

moc: 285 koni mechanicznych

inne dane: skrzynia biegów manualna, napęd na wszystkie koła

stan prawny: zarejestrowany w Polsce 

Zachęcamy do wcześniejszych oględzin przed aukcją, aby umówić się na spotkanie 
prosimy o kontakt pod numerem 22 395 61 26 lub pod adresem kontakt@ardorauctions.pl
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MERCEDES-BENZ 250SL 1967  

Nr nadwozia: 11304310004687  
Samochód odrestaurowany w autoryzowanej stacji Mercedesa 
Najrzadsza odmiana modelu o oznaczeniu 250SL 
Efektowny kolor nadwozia „Signal Red”

estymacja 300 000 - 360 000 zł 

   Chassis number: 11304310004687  
Car restored at an authorised Mercedes-Benz workshop 
The rarest variant of the model with the 250SL designation 
Attractive Signal Red bodywork colour

Estimate: 300 000 - 360 000 PLN
              (69 100 - 83 000 €)

Mercedes-Benz W113 jest potocznie nazywany „Pagodą”. Swój przydomek 
zawdzięcza charakterystycznej, wklęsłej konstrukcji twardego dachu przywo-
łującej na myśl sylwetki orientalnych świątyń. Samochód powstał na desce kre-
ślarskiej legendarnego francuskiego stylisty Paula Bracqa. Model zadebiutował 
w roku 1963 jako sukcesor linii eleganckich roadsterów zapoczątkowanej przez 
Mercedesa 190SL. Pod względem mechanicznym Pagoda była spokrewniona z 
większym W111.  Wyróżniało ją chociażby niezależne przednie zawieszenie czy 
dwuobwodowy układ hamulcowy z tarczami na wszystkich kołach (od 1967 
roku) czy usprawnione sześciocylindrowe jednostki napędowe. Przy projek-
towaniu zadbano również o względy bezpieczeństwa stosując kontrolowane 
strefy zgniotu i usztywnienie kabiny pasażerskiej, której wnętrze pozbawione 
było ostrych kantów i przygotowane do montażu pasów bezpieczeństwa. By 
zrekompensować przyrost masy auta, część poszycia karoserii wykonano z alu-
minium, Pagoda miała bowiem sportowy rodowód i lekkość prowadzenia była 
istotną cechą jej charakteru. Samochód stał się kultowy jeszcze w trakcie swojej 
produkcji i często wybierały go znane i popularne osoby: artyści, aktorzy czy 
arystokraci. Zbudowano niecałe 50 tysięcy egzemplarzy W113, które cieszą się 
niesłabnącą popularnością miłośników klasycznej motoryzacji, zaś ich wartość 
na rynku kolekcjonerskim stale rośnie. 

Prezentowany przez Ardor Auctions Mercedes 250 SL został sprowadzony do 
Polski w 2015. We wrześniu 2016 rozpoczęto renowację pojazdu w autoryzo-
wanej stacji Mercedes-Benz, która trwała prawie dwa lata i jest odpowiednio 
udokumentowana.  Przede wszystkim karoseria została gruntownie odbudo-
wana blacharsko i polakierowana na kolor zgodny z fabryczną specyfikacją. 
Chromowana galanteria prezentuje się bardzo efektownie. W trakcie prac wy-
mieniono również wszystkie uszczelki oraz inne elementy eksploatacyjne. Pod 
względem mechanicznym auto przeszło pełną rewizję i wszystkie konieczne 
naprawy. Kabina pasażerka zachowała się w dobrej kondycji i wymagała jedynie 
profesjonalnego odświeżenia i pewnych uzupełnień. Jest to istotne z punktu 
widzenia kolekcjonerskiego, ponieważ oryginalny środek dodaje zabytkowej Pa-
godzie autentyczności. Miękki dach jest również w świetnym stanie. Samochód 
został zarejestrowany jako pojazd historyczny na podstawie opinii rzeczoznaw-
cy i jest po raz pierwszy oferowany do sprzedaży. Mercedes W113 to dosko-
nała inwestycja, która zwróci się nie tylko pod kątem finansowym. Uroda tego 
modelu doskonale opiera się upływowi czasu, jednak serca koneserów podbił 
również ze względu na prawdziwą przyjemność z prowadzenia. 

The Mercedes-Benz W113 is commonly referred to as a “Pagoda”, and it owes 
this nickname to the rather characteristic concave construction of its hardtop, 
resembling the silhouettes of the famous Oriental temples. The car was de-
signed by the legendary French stylist Paul Bracq. The model debuted in 1963 
as the successor to the line of elegant roadsters initiated by Mercedes 190SL. 
Mechanically, the Pagoda was related to the larger model – the W111. It was 
distinguished by a number of improvements, such as the independent front 
suspension or dual circuit braking system with discs on all wheels (since 1967) 
as well as improved six-cylinder engines. The car’s design also encompassed all 
safety aspects, taking advantage of crumple zones and making the passenger 
cabin stiffer, removing all sharp edges from the interior and preparing it for 
the installation of safety belts. To compensate for the weight gain, part of the 
bodywork was made of aluminium, since the Pagoda had a sport pedigree and 
nimbleness was an important feature of its character. The car became legend-
ary during its production run and it was often chosen by famous and popu-
lar celebrities – artists, actors and aristocrats. Fewer than 50,000 of W113s 
were built, and the remaining cars enjoy unwavering popularity among lovers 
of classical automotive industry, while their value on the collectors’ market is 
constantly rising. 

The Mercedes 250 SL presented by Ardor Auctions was brought to Poland 
in 2015. Restoration of the vehicle began in September 2016 at an author-
ised Mercedes-Benz workshop. The process, which took almost two years, was 
thoroughly documented. The vehicle’s bodywork has undergone thorough 
restoration and was repainted according to factory specification. The included 
chrome-plated accessories look very impressive. All gaskets and other wear 
parts were also replaced during the works. Mechanically, the car underwent  
a full check-up and all necessary repairs were carried out. The passenger cabin 
was in good condition and required only professional refreshment and re-
adding some elements. This is important from a collector’s point of view, as the 
original interior adds authenticity to the historic Pagoda. The soft roof is also in 
pristine condition. The car has been registered as a historic vehicle on the basis 
of an expert opinion and is offered for sale for the first time. The Mercedes 
W113 is a great investment that will pay for itself – not only in financial terms. 
The beauty of this model defies the passage of time, and the amazing pleasure 
of driving won over the hearts of car connoisseurs. 

Engine: 2.5-litre, I6

Power: 150 BHP

Other: manual transmission, rear-wheel drive

Legal condition: registered in Poland, historic car registration plates 

We invite you to examine this lot before the auction. To arrange an appointment, 
please contact us at: 22 395 61 26 or kontakt@ardorauctions.pl

silnik: 2.5l, R6

moc: 150 koni mechanicznych

inne dane: skrzynia biegów manualna, napęd na koła tylne

stan prawny: zarejestrowany w Polsce, „żółte” tablice rejestracyjne 

Zachęcamy do wcześniejszych oględzin przed aukcją, aby umówić się na spotkanie 
prosimy o kontakt pod numerem 22 395 61 26 lub pod adresem kontakt@ardorauctions.pl
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FORD MUSTANG FASTBACK 1965 

Nr nadwozia: 5F09C394532  
Auto zgodne z fabryczna specyfikacją 
Jeden z pierwszych egzemplarzy Fastbacka w historii  
Samochód w kapitalnej formie 

estymacja: 150 000 - 180 000 zł

   Chassis number: 5F09C394532  
Car in line with factory specification 
One of the first Fastbacks in history  
The car is in perfect condition

Estimate: 150 000 - 180 000 PLN
              (34 500 - 41 500 €)

Ford Mustang to absolutna ikona amerykańskiej motoryzacji. Auto zaczęto 
montować w roku 1964 i było ono oparte na kompaktowym modelu Falcon. 
Dzień przed oficjalną premierą, 16 kwietnia 1964, w telewizji wyemitowano 
specjalną reklamę pojazdu. Trafiła ona do prawie 30 milionów odbiorców. Ford 
przyjął również nową strategię sprzedaży. Każdy z salonów producenta musiał 
dysponować przynajmniej jednym Mustangiem. Już pierwszego dnia sprzedaży 
na nowy hit w ofercie złożono aż 22 tysiące zamówień. Była to skala zaintere-
sowania niespotykana do tej pory. Już w roku 1966 z taśmy zjechała milionowa 
sztuka. Na sukces Mustanga złożyło się kilka czynników. Przede wszystkim klien-
ci mieli do wyboru trzy typy nadwozia – coupé, convertible, fastback – oraz 
spore możliwości personalizacji samochodu dzięki zróżnicowanym pakietom 
wyposażeniowym oraz dodatkowym akcesoriom. Opcje silnikowe obejmowa-
ły słabszą rzędową „szóstkę” i widlastą „ósemkę” w różnych konfiguracjach, 
także ze skrzyniami manualnymi. Najmocniejszy wariant osiągał aż 300 koni 
mechanicznych. Do kanonu motoryzacji przeszła wersja przygotowana przez 
firmę Shelby. Odmiana GT350 był bezkompromisowym autem wyścigowym. 
Mustang stał się z czasem wręcz częścią popkultury, pojawiając się w setkach fil-
mów czy wideoklipów. Ford z emblematem „dzikiego konia” przechodził przez 
lata liczne zmiany i przeobrażenia, lecz jego legenda jest żywa do dziś, o czym 
świadczy ogromna popularność obecnej, szóstej już generacji pojazdu. 

Ford Mustang Fastback, nazywany czasem Mustangiem 2+2, cechował się 
smukłą sylwetką z gładko opadającą linią dachu oraz panoramiczną tylną szybą. 
Ten okaz w kolorze Caspian Blue wyjechał z fabryki 11 stycznia 1965 roku, 
a więc jest jednym z pierwszych Fastbacków w historii. Za przeniesienie na-
pędu z potężnej jednostki V8 odpowiada trzybiegowa skrzynia automatyczna. 
Samochód przypłynął do Europy w roku 2015 i od tej pory gościł w garażu 
jednego właściciela. Ponoć nigdy go nie zawiódł, bez problemu pokonując trasy 
po kilkaset kilometrów. Niejeden inny klasyk mógłby „pozazdrościć” mu takiej 
formy. Obecna specyfikacja auta, z niebieską winylową tapicerką środka, jest 
tożsama z tabliczką znamionową. Jego autentyczność potwierdza też rejestracja 
na „żółtych” historycznych tablicach.  Pierwsza generacja Forda Mustanga była 
produkowana do 1973 roku, jednak najbardziej cenione są wczesne egzempla-
rze, szczególnie właśnie w nadwoziu Fastback. 

The American automotive industry has one icon – and it is Ford Mustang. The 
production run of a car based on the compact Ford Falcon started in 1964.  
A day before its official première on the 16th of April 1964, a special ad cam-
paign was run on TV, which reached the audience of nearly 30 million. Ford also 
adopted a new sales strategy for this new car. Every showroom had to have 
at least one Mustang. On the first day of sales, 22,000 orders were placed for 
the new car, setting new records – to date, no car in history was met with such  
a great interest. The one millionth Mustang was made just two years later.  
Several factors contributed to the car’s success. First and foremost, the pro-
spective buyers could choose from three variants – coupe, convertible and 
fastback, as well as extensive customisation options, thanks to diverse packages 
and additional accessories. The available engine options included in-line six- 
cylinder and a V8 model in various configurations, with automatic and manual 
transmissions. The most powerful variant offered its owners nearly 300 horse-
power.  A version of the car made by Shelby became a part of the automotive 
canon –  the GT350 model was a pure-bred race car with no compromises. 
Over time, Mustang became a part of popular culture, appearing in hundreds 
of films and music videos. The legendary Ford car with the characteristic wild 
horse on its front grille went through many changes, but its legend is still alive – 
as evidenced by the popularity of the sixth generation of this model. 

The Ford Mustang Fastback, also dubbed Mustang 2+2, was characterised by 
streamlined bodywork, with roof gently transitioning to the back and a pano-
ramic rear window. This Caspian Blue Mustang left the factory on the 11th of 
January 1965, which makes it one of the first Fastbacks in history. The power 
generated by the outstanding V8 engine was transferred using a 3-speed au-
tomatic transmission. The car was imported to Europe in 2015 and it had only 
one owner since then, who claims that the car has never failed him, even when 
he drove it for hundreds of kilometres at a time. We are sure that there are 
many oldtimers out there that could be jealous of its conditions. The current 
specification of the car, including the blue vinyl upholstery, is in line with the 
car’s identification plate. Its authenticity is also confirmed by the yellow historic 
car registration plates.  The first generation of the Mustang was made until 
1973, but the early models enjoy the greatest popularity – particularly the 
Fastback variants. 

Engine: 4.7-litre, V8

Power: 200 BHP

Other: automatic transmission, rear-wheel drive

Legal condition: registered in Poland, historic car registration plates

We invite you to examine this lot before the auction. To arrange an appointment, 
please contact us at: 22 395 61 26 or kontakt@ardorauctions.pl

silnik: 4.7l, V8

moc: 200 koni mechanicznych

inne dane: skrzynia biegów automatyczna, napęd na koła tylne

stan prawny: zarejestrowany w Polsce, „żółte” tablice rejestracyjne 

Zachęcamy do wcześniejszych oględzin przed aukcją, aby umówić się na spotkanie 
prosimy o kontakt pod numerem 22 395 61 26 lub pod adresem kontakt@ardorauctions.pl
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JAGUAR E-TYPE 1968

Nr nadwozia: 1E78569 
 Rzadki egzemplarz z oryginalnym szyberdachem Webasto
Samochód po profesjonalnej i drobiazgowej odbudowie
Manualna skrzynia biegów

estymacja: 380 000 - 440 000 zł 

    Chassis number: 1E78569   A rare car with original  Webasto sunroof
The car has undergone a professional and meticulous restoration  
Manual transmission 

Estimate: 380 000 - 440 000 PLN
             (87 500 - 101 500 €)

Jaguar E-Type, znany również pod nazwą XK-E, zadebiutował na salonie  
w Genewie w 1961, wzbudzając zachwyt publiczności. Samonośne nadwozie 
auta, zaprojektowane przez inżyniera lotniczego Malcolma Sayera, charakte-
ryzowało się lekkim, opływowym kształtem z bardzo długą maską. Sylwetka ta 
stała się niepodważalną ikoną stylu lat 60. i ciężko pomylić E-Type’a z jakimkol-
wiek innym autem. O jego stylistyce wypowiedział się nawet sam Enzo Ferrari, 
nazywając Jaguara „najpiękniejszym autem w historii motoryzacji”.  W ciągu 
czternastu lat produkcji w okresie 1961-75 powstały trzy generacje modelu, 
napędzane silnikami sześcio- i dwunastocylindrowymi. Doskonałe osiągi tych 
jednostek, jak i nowatorskie wówczas rozwiązania, takie jak niezależne zawie-
szenie czy hamulce tarczowe wyznaczały nowe standardy w branży motoryza-
cyjnej. E-Type oferowany jako roadster oraz dwu- jak i czteroosobowe coupé 
był również konkurencyjny cenowo i dzięki temu zyskał dużą popularność, któ-
ra po latach przerodziła się w kult i dzisiaj te samochody są bardzo pożądane  
w kolekcjach na całym świecie. 

Opisywany Jaguar to model coupé 2+2 z 1968 roku należący do przejścio-
wej serii określanej jako 1.5. Samochód trafił do Polski kilkanaście lat temu ze  
Stanów Zjednoczonych i wymagał renowacji. Odbudowy auta podjęły się re-
nomowane warsztaty ze Śląska. Nadwozie zostało bardzo dokładnie oczysz-
czone, następnie profesjonalnie zrekonstruowane oraz polakierowane na ja-
snobrązowy kolor przy użyciu specyfików firmy DuPont. Wszystkie elementy 
ozdobne czy podzespoły użyte w trakcie prac mechanicznych to oryginalne 
części kupowane na giełdach w Wielkiej Brytanii. Mowa tu chociażby o takich 
rarytasach jak zbrojone lampy Lucasa z epoki czy mniejszych rzeczach jak korki, 
bagnet olejowy lub śruby. Kompletny układ wydechowy zamówiono ze stali nie-
rdzewnej. Wnętrze zostało obszyte na nowo jasną skórą marki Connolly, która 
świetnie współgra z barwą karoserii. Cechą wyróżniającą ten egzemplarz jest 
fabryczny dach słoneczny marki Webasto, który stanowi swego rodzaju rzad-
kość. Zaletą jest również manualna skrzynia biegów pozwalająca wykorzystać 
potencjał mocnej „rzędowej szóstki”. Od czasu renowacji auto znajdowało się 
we Francji, pokonując mniej więcej 17 000 mil (licznik w amerykańskiej wersji). 
Przez ten czas było regularnie używane, jednak wyłącznie przy ciepłej i suchej 
pogodzie. Prezentowany E-Type to wyjątkowy okaz, świadczy o tym nie tylko 
bardzo atrakcyjny wygląd, lecz również rzadka specyfikacja (tylko około 200 
sztuk w podobnej konfiguracji) oraz nienaganna kondycja techniczna.

Jaguar E-Type, also known as XK-E, made its debut in 1961 in Geneva, instantly 
gaining public admiration. The self-supporting body designed by aircraft engi-
neer Malcolm Sayer was characterised by a very light and streamlined shape 
with a very long bonnet. That silhouette has become an indisputable icon of the 
style of the 1960s and even these days, it would be hard to confuse the E-Type 
with any other car. Even Enzo Ferrari himself praised the car’s style, calling the 
Jaguar “the most beautiful car in the history of automotive industry.” Four-
teen years of production – 1961-1975 – saw three generations of the model, 
powered by six- and twelve-cylinder engines. The excellent performance of 
these units, as well as innovative solutions such as independent suspension or 
disc brakes set new standards in the automotive industry. The E-Type, which 
was offered for sale as a roadster, as well as a two- and four-seat coupé, was 
also priced very competitively, which garnered it a lot of popularity, which after 
years turned into a cult status. These days, these cars are very much sought 
after by collectors all over the world. 

The described Jaguar is a 2+2 coupé model made in 1968, part of the so-called 
1.5 series. The car came to Poland several years ago from the United States and 
required restoration, which was carried out by renowned automotive shops 
in Silesia. The car body was thoroughly cleaned, then professionally rebuilt and 
painted light brown using DuPont materials. All decorative elements and com-
ponents used for mechanical restoration work are original parts purchased 
from the UK, including rarities such as reinforced Lucas headlights from the 
era, as well as smaller pieces, like caps, oil gauge or even screws. A complete 
exhaust system made of stainless steel was built to order. The interior has been 
re-upholstered with Connolly-brand light leather, which goes perfectly with 
the colour of the bodywork. The distinguishing feature of this car is the original 
Webasto sunroof, which is somewhat of a rarity. Another advantage of this car 
is its manual transmission, which enables the use of the powerful inline six- 
cylinder engine’s full potential. Since the restoration, the car has been in France, 
where it ran for approximately 17,000 miles – the car is equipped with a US 
version odometer. During that time it was used on a regular basis, but only in 
warm and dry weather. The presented Jaguar E-Type is a unique car, taking into 
advantage not only its very attractive appearance, but also a rare specification 
– there were only about 200 of these made with a similar configuration – and 
impeccable technical condition. 

Engine: 4.2-litre, I6

Power: 265 BHP

Other: manual transmission, rear-wheel drive

Legal condition: registered in Poland, historic car registration plates

 
We invite you to examine this lot before the auction. To arrange an appointment, 
please contact us at: 22 395 61 26 or kontakt@ardorauctions.pl

silnik: 4.2l, R6 

moc: 265 koni mechanicznych

inne dane: skrzynia biegów manualna, napęd na koła tylne 

stan prawny: zarejestrowany w Polsce, „żółte” tablice rejestracyjne

 
Zachęcamy do wcześniejszych oględzin przed aukcją, aby umówić się na spotkanie 
prosimy o kontakt pod numerem 22 395 61 26 lub pod adresem kontakt@ardorauctions.pl
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PORSCHE 911 SPEEDSTER 1994

Nr nadwozia:  WP0ZZZ96ZRS455272 
 Przebieg wynosi niewiele ponad 11 000 kilometrów 
Samochód w wersji europejskiej 
Bardzo unikatowy model 964 

estymacja: 1 300 000 - 1 600 000 zł 

    Chassis number:  WP0ZZZ96ZRS455272   The mileage is about 11 000 kilometres
Car from the european market 
Very unique Porsche 964  

Estimate: 1 300 000 - 1 600 000 PLN
                (299 500 - 368 800 €)

Pod koniec lat 70. Porsche planowało wygasić model 911 i zastąpić go debiu-
tującym wówczas 928, który był bardzo zaawansowanym samochodem pod 
względem konstrukcyjnym, jednak diametralnie różnym od 911. 928 ze swoim 
potężnym V8 w układzie transaxle, plasowało się w klasie gran turismo, a nie 
lekkich i prostych aut sportowych, których kwintesencją było 911. Ostatecz-
nie jednak nie zdecydowano się na ten ryzykowny krok. Skomplikowane 928 
nie stało się rynkowym hitem, lata 80. przyniosły jeszcze dalszy rozwój modeli 
924/928, jednak klienci głównie kojarzyli markę z kultowym 911, który od wielu 
lat pozostawało w tej samej formie i wymagało modernizacji. Typ 964 ujrzał 
światło dzienne w roku 1989. Pod względem wizualnym nie było rewolucji, 
ikoniczna sylwetka pozostała bez zmian, styl jednak stał się bardziej syntetyczny 
dzięki wygładzonym krawędziom, ograniczonej dekoracji i w pełni lakierowa-
nym elementom nadwozia. Istotne zmiany zaszły jednak w układzie napędo-
wym. Sercem pojazdu pozostał tradycyjny sześciocylindrowy bokser chłodzony 
powietrzem, jednak jego pojemność zwiększono do 3,6 litra. Wprowadzono 
również napęd na wszystkie koła, co miało być odpowiedzią na zarzuty do-
tyczące trudnej natury auta, które cechowało się nadsterownością w trakcie 
prowadzenia. 964 dostępne było jako standardowe coupé, targa oraz kabrio-
let. Wersja „Turbo” otrzymała osobny kod 965, powstały również limitowane 
edycje: „Jubilee” na 30-lecie produkcji, odelżona Carrera RS oraz ekscytujący 
Speedster. 

Idea Speedstera sięga jeszcze modelu 356, który w takiej formie zrobił furorę 
w Stanach Zjednoczonych. Założenie było proste, chodziło o stworzenie tań-
szej i uproszczonej, żeby nie powiedzieć spartańskiej, wersji roadstera, z mocno 
pochyloną przednią szybą, kubełkowymi siedzeniami i skromnym płóciennym 
dachem. Porsche 964 Speedster jest powrotem do tamtej koncepcji, jednocze-
śnie stanowi rodzaj hybrydy między konwencjonalnym kabrioletem, a podraso-
wanym coupe mianowanym RS. Napędza je ten sam silnik co zwykłą Carrere 2,  
wyposażenie jednak zostało wyraźnie zubożone kosztem oszczędności masy. 
Cechą szczególną jest aerodynamiczny ukształtowany panel za fotelami, któ-
ry skrywa manualnie operowany „soft top”. Speedster miał być samochodem 
dającym jak najbardziej bezpośrednie, odczuwalne wręcz fizycznie, wrażenia  
z jazdy. Porsche planowało zbudować około 3000 jednostek tej serii, powstało 
jednak wyłącznie 936 sztuk, z czego prawie połowa została wyeksportowana 
do USA. Żółty egzemplarz stanowiący gwiazdę wiosennej aukcji Ardor, to euro-
pejska odmiana z przekładnią ręczną i „odchudzonym” środkiem w duchu linii 
RS, która ma przejechane niewiele ponad 11 000 kilometrów. Auto pochodzi 
z cennej prywatnej kolekcji i jest wzorowo zachowane. Hasło „Speedster” do 
dziś stanowi część filozofii Porsche, pojazdy te powstawały jednak w mocno 
ograniczonych liczbach, a klasyczne już wersje rzadko pojawiają się na sprzedaż 
i są bardzo poszukiwane przez koneserów.

Engine: 3.6-litre, H6

Power: 250 BHP

Other: manual transmission, rear-wheel drive

Legal condition: registered in France 

 
We invite you to examine this lot before the auction. To arrange an appointment, 
please contact us at: 22 395 61 26 or kontakt@ardorauctions.pl

silnik: 3.6l, B6 

moc: 250 koni mechanicznych

inne dane: skrzynia biegów manualna, napęd na koła tylne

stan prawny: zarejestrowany we Francji 

 
Zachęcamy do wcześniejszych oględzin przed aukcją, aby umówić się na spotkanie 
prosimy o kontakt pod numerem 22 395 61 26 lub pod adresem kontakt@ardorauctions.pl

At the end of the 1970s, Porsche planned to stop the production of the 911 
model and replace it with freshly released 928, which was characterised by 
state-of-the-art design, but at the same time was radically different from the 
911. The 928, with its powerful transaxle V8 engine, belonged to the gran tu-
rismo class, rather than light and simple sports car class, which the 911 was the 
embodiment of. In the end, however, the company did not go for that risky step, 
and the sophisticated 928 did not become a market hit. The 1980s saw some 
further development of the 924/928 models, but customers mainly associated 
the brand with the legendary 911, which at the time was already stale and re-
quired some updates. The 964 saw the light of day in 1989 – and it did not bring 
a visual revolution. The iconic line of the car’s body remained the same, but the 
style became more synthetic thanks to the smooth edges, limited decoration 
and fully painted body parts. The new owners could, however, enjoy some rath-
er significant changes in the drive train department. A traditional six-cylinder 
air-cooled boxer remained at the heart of the vehicle, but its displacement was 
increased to 3.6 litres. All-wheel drive was also introduced as a response to 
allegations about the difficult handling of the car, which was known for over-
steering during driving. The 964 was available as a standard coupé, targa and  
a convertible. The Turbo variant received a separate codename – 965. Porsche 
also released a number of limited editions, including Jubilee for the 30th anni-
versary of production, the light Carrera RS and the exciting Speedster. 

The “Speedster” idea dates back to the 356 model. The lower-cost, somewhat 
spartan open-top version was a huge success in the United States. It featured  
a low, raked windscreen, bucket seats and minimal folding top. The 964 Speed-
ster followed the same concept and is a kind of a hybrid between the standard 
cabriolet and the special RS version. It is powered by the basic Carrera 2 en-
gine, but the equipment was limited due to safe weight. Speedster’s landmark 
is the aerodynamically shaped body panel, that covers the manually operated 
soft top. The sole purpose of the extravagant design was to give the ultimate 
and visceral driving experience. Porsche planned to build about 3000 units, 
but eventually only 936 cars were made. Almost half of that volume had been 
exported to America. This particular yellow 964, that is the star of the spring 
auction, comes from the very valuable private collection. This is a european 
example with the manual transmission and the strripped down interior trim 
in the RS style. The odometer shows a little more than 11 000 kilometres. 
Porsche still clings to the Speedster philosophy, but the production numbers 
are extremely low and the classic types rarely come up for sale and are sought-
after by connaisseurs.
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BMW 325I 1987  

Nr nadwozia:  WBABB1308H1930090   
Najmocniejsza wersja silnikowa  
Manualna skrzynia biegów  
Auto po serwisie i odświeżeniu w Polsce

estymacja 50 000 - 60 000 zł

   Chassis number:  WBABB1308H1930090  
The most powerful engine variant  
Manual transmission  
The car was serviced and restored in Poland 

Estimate: 50 000 - 60 000 PLN 
          (11 500 - 13 800 €)

The BMW E30 series is the most iconic generation of the 3 Series from  
Munich, with roots in the successful Neue Klasse car family, which defined the 
DNA of the Bavarian brand for many following years, especially in the line 
of streamlined and sporty sedans of the 02 series, marked with the factory 
code E10. In between, there was also the E21 series, which introduced six-
cylinder engines, but offered only one two-door variant of the body. The E30 
took everything that was the best from its predecessors and at the same time 
developed its segment in a more utilitarian and universal spirit. A wide range 
of engines included R4 and R6 gasoline and diesel engines with displacements 
ranging from 1.6 litre to 2.7 litre (with the exception of the ultra-rare North 
African 333i). They were installed in several different bodies, the line-up of 
which included a classic sedan with two or four doors, a full convertible or 
the Baur variant, as well as a station wagon, dubbed “Touring” by the company.  
The most important characteristic of the BMW was its excellent handling, giv-
ing the driver a sense of nimbleness and full control thanks to the right balance 
of the car’s structure and suspension tuning. Great ergonomics and the quality 
of the car’s elements are a source of haptic pleasure from contact with the car. 
The legend of the model was also built by the M3 high-performance variant, 
which to this day remains the most successful sports vehicle ever produced by 
the company. The E30 debuted on the market at the beginning of the 1980s, in 
the era of economic prosperity, becoming one of the favourite cars of yuppies 
and an unquestionable icon of the style of its decade. 

The Alpinweiss BMW 325i was imported from sunny California, which is re-
flected in the excellent condition of the chassis and the car’s body. The mileage 
of 140,000 miles is confirmed by Carfax. The car probably had two owners 
and sat unused for some time. After getting imported to Poland, it under-
went a full inspection, which included, among other things, the replacement of 
the valve train. The seats and the back seat were reupholstered with leather 
matching the colour of the original upholstery. The roof was also replaced.  
The car was already resprayed in in the past, and the current paintwork looks 
quite good. The BMW is well-equipped – it features power steering, central 
locking, electric windows and mirrors, cruise control, on-board computer, air 
conditioning and ABS. Interestingly enough, despite the fact that the car comes 
from America, it has a manual transmission and a limited slip differential. Such  
a combination is considered to be the best, particularly in the context of six- 
cylinder E30s. Despite the production run of more than ten years, it is be-
coming more and more difficult to find properly maintained vehicles with  
interesting specifications and powerful engines, because these cars were often 
converted to take part in amateur races or were destroyed in accidents. The 
white convertible is very eye-catching and brings to mind the film atmosphere 
of the 1980s on the West Coast of the USA. 

Engine: 2.5-litre, I6

Power: 170 BHP

Other: manual transmission, rear-wheel drive

Legal condition: registered in Poland

We invite you to examine this lot before the auction. To arrange an appointment, 
please contact us at: 22 395 61 26 or kontakt@ardorauctions.pl

silnik: 2.5l, R6

moc: 170 koni mechanicznych

inne dane: skrzynia biegów manualna, napęd na koła tylne

stan prawny: zarejestrowany w Polsce  

Zachęcamy do wcześniejszych oględzin przed aukcją, aby umówić się na spotkanie 
prosimy o kontakt pod numerem 22 395 61 26 lub pod adresem kontakt@ardorauctions.pl

BMW typoszeregu E30 to najbardziej kultowa generacja „trójki z Monachium”. 
Swoje korzenie ma w rodzinie udanych aut Neue Klasse, które zdefiniowały 
DNA bawarskiej marki na wiele kolejnych lat, szczególnie zaś w linii zgrab-
nych, usportowionych sedanów serii 02, oznaczonych kodem fabrycznym 
E10. Pomiędzy była jeszcze seria E21, która wprowadziła do gamy jednostki 
sześciocylindrowe, lecz oferowała tylko jeden dwudrzwiowy wariant karoserii. 
E30 przejęła od poprzedników to co najlepsze i jednocześnie rozwinęła swój 
segment w bardziej utylitarnym i uniwersalnym duchu. Bogata paleta silników 
obejmowała motory benzynowe i wysokoprężne o pojemnościach od 1.6 litra 
do 2.7 litra (wyjątkiem jest ultrarzadkie północnoafrykańskie 333i), w układzie 
R4 i R6. Montowano je w kilku zróżnicowanych nadwoziach, klasycznym seda-
nie z dwoma lub czterema drzwiami, pełnym kabriolecie lub wersji Baur, a także 
kombi zwanym w firmowej nomenklaturze „Touring”. Najważniejszą charak-
terystyką BMW było świetne prowadzenie, dając kierowcy poczucie lekkości  
i kontroli dzięki odpowiedniemu wyważeniu konstrukcji oraz zestrojeniu zawie-
szenia. Bardzo dobra ergonomia oraz jakość funkcjonowania przyrządów dają 
wręcz haptyczną przyjemność z kontaktu z autem. Legendę modelu zbudowała 
również wyczynowa odmiana M3, która po dziś dzień pozostaje najbardziej 
utytułowanym pojazdem sportowym koncernu. E30 weszło na rynek na po-
czątku lat 80. w dobie gospodarczej prosperity, stając się jednym z ulubionych 
samochodów tak zwanych „yuppies” i niekwestionowaną ikoną stylu dekady. 

BMW 325i w kolorze Alpinweiss zostało zaimportowane ze słonecznej Kalifor-
nii, co przekłada się na znakomity stan podwozia oraz blacharki. 140 tysięcy mil 
przebiegu jest potwierdzone Carfaxem. Auto miało prawdopodobnie dwóch 
właścicieli i przez pewien czas stało nieużywane. Po przyjeździe do Polski prze-
szło pełny przegląd mechaniczny, obejmujący między innymi wymianę rozrzą-
du. Fotele oraz kanapę obszyto na nowo skórą dobraną pod kolor oryginalnej 
tapicerki. Nowe jest również poszycie dachu. Samochód był już malowany w 
przeszłości, w chwili obecnej powłoka lakiernicza prezentuje się całkiem do-
brze. BMW jest bogato wyposażone, składa się na to wspomaganie kierownicy, 
centralny zamek, elektryczne szyby i lusterka, tempomat, komputer pokładowy, 
klimatyzacja oraz ABS. Co ciekawe dla amerykańskiej specyfikacji, mamy tu do 
czynienia z przekładnia reczną oraz dyferencjałem o ograniczonym poślizgu, 
zwanym potocznie „szperą”. Takie zestawienie jest uznawane za najlepsze  
w kontekście szczególnie sześciocylindrowych E30. Pomimo okresu produk-
cji rozciągającego się na kilkanaście lat, coraz trudniej o należycie utrzymane  
egzemplarze w interesującej konfiguracji z mocnymi silnikami, gdyż często te 
auta były przerabiane do amatorskich wyścigów czy ulegały zniszczeniu w wy-
padkach. Biały kabriolet mocno przykuwa wzrok i przywodzi na myśl klimatycz-
ną filmową atmosferę lat 80. na zachodnim wybrzeżu USA.
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PORSCHE 911 GT3 2000

Nr nadwozia:  WP0ZZZ99ZYS690769 
  Samochód w bardzo dobrym stanie
Poszukiwana wersja z manualną skrzynią biegów
Rzadki egzemplarz z końca produkcji  

estymacja: 270 000 - 350 000 zł 

   Chassis number:  WP0ZZZ99ZYS690769   Car in a very good condition
Sought-after variant with manual transmission 
Rare vehicle from the end of the production run 
 
Estimate: 270 000 - 350 000 PLN
             (62 200 - 80 700 €)

Generacja 996 została po raz pierwszy pokazana podczas targów motoryzacyj-
nych we Frankfurcie w 1997 roku. Nowe wcielenie legendarnej 911-tki zostało 
przyjęte z pewną rezerwą, ponieważ zrywało ono z wieloletnią tradycją silni-
ków chłodzonych powietrzem. Charakterystyczny wiatrak rzucający się w oczy 
zaraz po otwarciu tylnej pokrywy stał się jednym z symboli marki. Co więcej 
996 wprowadzało nowe geny do stylistyki modelu. Przednie lampy zespolono 
z kierunkowskazami, a kształty nadwozia stały się jeszcze bardziej opływowe  
i zharmonizowane. Samochód powstał na zupełnie nowej platformie i był pro-
jektowany równocześnie z Boxsterem, z którym dzieli część rozwiązań czy 
komponentów, chociażby we wnętrzu. Od poprzednika – 993 – auto odziedzi-
czyło jednak w nieco zmienionej formie zawieszenie, szczególnie wielowahacz 
z tyłu oraz sześciobiegową skrzynię biegów. Podstawowy wariant dysponował 
silnikiem o pojemności 3.4 litra, osiągającym prawie 300 koni mechanicznych, 
który w 2002 rozwiercono do 3.6 litra przy nieznacznym przyroście mocy. 
W 2002 zmodyfikowano również reflektory, ze względu na skargi klientów, że 
911, traktowane jako pojazd klasy premium, za bardzo kojarzy się z bazowym 
i najtańszym w ofercie Boxsterem. Wersje turbodoładowane rozwijały prawie 
500 koni mechanicznych, w ograniczonej liczbie powstały również wyczynowe 
edycje GT3 oraz GT2. Tak jak poprzednio auto można było zamówić w formie 
coupé, kabrioleta oraz targi, zarówno z napędem tylko na tylną, jak i na obie 
osie. 

Pochodzące z roku 2000 granatowe Porsche 911 GT3 zostało sprowadzone 
z Niemiec. Samochód miał wcześniej jedynie 2 właścicieli, a stosunkowo niski 
przebieg jest potwierdzony książką serwisową oraz kompletem dokumentów. 
Jest to pierwsza seria GT3 z wolnossącym silnikiem o pojemności 3.6 litra,  
który generuje moc na poziomie 360 KM oraz 273 N.m. Model bazuje na  
wersji Carrera 4, jednak miał napęd na tył, utwardzone i regulowane zawieszenie 
oraz wzmocnione hamulce. Część wyposażenia została usunięta ze względu na  
obniżenie wagi. We wnętrzu jest miejsce tylko dla dwóch osób, które mogą 
usiąść w specjalnych kubełkowych fotelach. Prezentowany egzemplarz prze-
szedł wnikliwy przegląd i jest przygotowany do rejestracji w Polsce. Pierwsze 
GT3 było produkowane jedynie na rynek europejski. Auto ze znaną historią 
i niewielkimi śladami zużycia jest pewnym kandydatem do wzrostu wartości.

The 996 generation premièred at the Frankfurt Motor Show in 1997. The new 
incarnation of the legendary 911 was met with caution and cool reception,  
since it was the first car to break away from the long tradition of using air cooled 
engines. The characteristic fan, which could be seen as soon as the rear cover 
was opened, became one of the brand’s symbols. What is more, the 996 intro-
duced new genes to the model’s design. The front lamps were integrated with 
blinkers, while body shapes became even more streamlined and harmonised 
than before. The car was built on a completely new platform and was designed 
simultaneously with Boxster, with which it shares some of the solutions or 
components – this can be seen for example in the car’s interior. However, it also 
inherited some of the features from its predecessor, the 993 – a slightly modi-
fied suspension system, in particular the multi-link rear suspension, as well as  
a six-speed transmission. The basic variant was equipped with a 3.4-litre engine 
capable of delivering nearly 300 horsepower, which in 2002 was bored up to 
3.6 litre, which resulted in a slight increase in power. The 2002 model also saw 
the modification of headlights due to the complaints of the owners that their 
911s, which were supposed to be premium vehicles, resemble the Boxster – 
the cheapest entry-level Porsche in the offer. Turbocharged versions managed 
to output nearly 500 BHP. Moreover, Porsche released limited GT3 and GT2 
editions. Like before, the car could be ordered a coupé, convertible and targa 
variant, both with rear-wheel drive and 4x4. 

This 2000 navy blue Porsche 911 GT3 was imported from Germany. The car 
previously had only two owners, and the relatively low mileage is confirmed 
by a service book and a full set of documents. It is the first GT3 series with 
a naturally-aspirated 3.6 litre engine that generates 360 horsepower and 273 
Nm of torque. The model was based on the Carrera 4 variant, but it was 
equipped with a rear-wheel drive, hardened and adjustable suspension, as well 
as stronger brake system. Some equipment has been removed to reduce the 
car’s weight. Inside, there is room only for driver and a passenger, who sit in 
special bucket seats. The presented vehicle has undergone a thorough technical 
inspection and is ready to be registered in Poland. The first GT3 was manu-
factured only for the European market. This car with a recorded history and 
negligible wear is a sure candidate for an increase in value.

Engine: 3.6-litre, H6

Power: 360 BHP

Other: manual transmission, rear-wheel drive 

Legal condition: imported, all fees covered  

We invite you to examine this lot before the auction. To arrange an appointment, 
please contact us at: 22 395 61 26 or kontakt@ardorauctions.pl

silnik: 3.6l, B6

moc: 360 koni mechanicznych

inne dane: skrzynia biegów manualna, napęd na koła tylne 

stan prawny: sprowadzony, opłacony  

Zachęcamy do wcześniejszych oględzin przed aukcją, aby umówić się na spotkanie 
prosimy o kontakt pod numerem 22 395 61 26 lub pod adresem kontakt@ardorauctions.pl













10

BMW 520I 1983

Nr nadwozia:  WBADK5105D9183594  
Świetnie utrzymany egzemplarz  
Samochód z ciekawą historią  
Przystępny cenowo bawarski klasyk

estymacja: 38 000 - 45 000 zł

   Chassis number:  WBADK5105D9183594  
Vehicle in a great condition  
A car with an interesting history  
An affordable Bavarian classic  

Estimate: 38 000 - 45 000 PLN 
           (8 800 - 10 300 €)

BMW E28 było drugim oficjalnym wydaniem serii 5. Właściwie stanowiło bar-
dziej logiczne rozwinięcie idei swojego poprzednika z typoszeregu E12, niż zu-
pełnie nowy projekt. Co prawda samochód zyskał zmodernizowane wnętrze 
(konsola środkowa pochylona w stronę kierowcy) oraz rozszerzony wybór 
silników, a także wiele współczesnych rozwiązań technologicznych (ABS), jed-
nak stylistycznie tkwił jeszcze w latach 70. Znakiem rozpoznawczym był lekko 
pochylony przód, który zdobył mu przydomek „rekin”, właściwy również innym 
modelom BMW z tego okresu. Klientela ceniła sobie jednak konserwatywne 
podejście marki. Z drugiej strony E28 było w pewnych aspektach pionierskie. 
Po raz pierwszy pod maskę aut z Monachium trafiły silniki wysokoprężne. Sze-
ściocylindrowa, turbodoładowana jednostka w odmianie 524td była swego cza-
su najszybszym dieslem świata. Za to najszybszym czterodrzwiowym sedanem 
była wersja M5, która zadebiutowała właśnie w karoserii E28. Samochód z ze-
wnątrz wyróżnia się jedynie skromnymi dodatkami wskazującymi na sportowy 
temperament. Pod maską M5 pracuje lekko zmodyfikowany silnik, który był 
stworzony do egzotycznego BMW M1 – budowanego wspólnie z Lamborghini. 
Od 1982 roku z platformy E28 korzystała również seria 6 (E24) po faceliftin-
gu. W latach 1981-87 wyprodukowano ponad 700 tysięcy sztuk serii 5, która 
sprzedawana była na rynkach kilku kontynentów. 

BMW 520i w kolorze „Bronzitbeige Metallic” pochodzi z roku 1983.  
Samochód został zakupiony jako używany w salonie BMW w Lüneburgu  
w 1991 (zachował się oryginalny rachunek) z przebiegiem 115 tysięcy kilome-
trów. Od tej pory znajdował się w jednych rękach  w Polsce i pokonał kolejne 
80 tysięcy. Kilkanaście lat temu prawowity właściciel auta zmarł, rodzina jed-
nak nie zdecydowała się na sprzedaż BMW, które pozostało w swoim garażu 
i było sporadycznie, acz regularnie doglądane oraz zabierane na przejażdżki. 
W roku 2008 zostało zarejestrowane jako pojazd zabytkowy. Rzeczoznawca 
ocenił stopień autentyczności pojazdu na 95%, drobnymi odstępstwami jest 
trzecie światło stop, uchwyt na telefon komórkowy, drewniana gałka lewarka 
zmiany biegów czy rolety tylnej szyby. Grubość powłoki na karoserii wskazuje 
na drugą warstwę lakieru, jednak wszelkie prace zostały wykonane w sposób 
bardzo fachowy. Nadwozie ma kilka mankamentów w postaci zadrapań i drob-
ne wgniecenie na przednim prawym błotniku. Stan zachowania wnętrza jest 
rewelacyjny, deska rozdzielcza nie nosi pęknięć charakterystycznych dla tego 
modelu, tapicerka nie ma przetarć, jedynie kilka elementów będzie wymagać 
czyszczenia. Od strony technicznej auto sprawuje się prawidłowo, sześciocylin-
drowa jednostka zasilana wtryskiem pracuje równo i żwawo przyspiesza, a za-
wieszenie zapewnia oczekiwany komfort. Zaleca się jednak zrobienie przeglądu 
(należy zwrócić uwagę na hamulce) ze względu na dłuższy postój. Oferowany 
przez Ardor Auctions egzemplarz BMW 520i jest doskonałym przykładem na 
to, jak długowieczne potrafią być niektóre pojazdy, jeśli tylko będzie się o nie 
należycie dbać.  

The BMW E28 was the second official release of the 5 Series, which was more 
of a logical development of its predecessor from the E12 Series, rather than 
a completely new design. Despite the fact that the car gained a more modern 
interior (centre console inclined towards the driver) and an extended selec-
tion of engines, as well as many innovative technological solutions (ABS), its 
style was still stuck in the 1970s, with its most distinctive feature – the slightly 
sloping front, thanks to which the car was nicknamed “Shark” – also character-
istic of other BMW models from this period. However, the customers valued 
the conservative approach of the brand. On the other hand, the E28 was re-
ally innovative in some aspects. For example, it was the first model sporting  
a diesel engine. The six-cylinder turbocharged 524td engine used to be the fast-
est diesel engine in the world at the time. What is more, the M5 variant – the 
fastest four-door sedan - also made its debut as E28. From the outside, the car 
is distinguished only by modest accessories indicating a more sporty nature. 
Under the bonnet of the M5, you can find a slightly modified engine, which was 
created for the exotic BMW M1 – a car built in cooperation with Lamborghini. 
Since 1982, the E28 chassis has also been used by the 6 Series (E24) after  
a facelift. Between 1981 and 1987, more than 700,000 cars in the 5 Series were 
made and sold on markets of several continents. 

The Bronzitbeige Metallic BMW 520i was manufactured in 1983. It was pur-
chased as used at the BMW showroom in Lüneburg in 1991 (the original in-
voice has survived to this date) with a mileage of 115,000 kilometres. Since 
then, it had only one owner in Poland, who drove it for additional 80,000 
kilometres. The owner died more than a decade ago, but the family decided 
not to sell the car, which remained in their garage and was occasionally, but 
regularly maintained and taken for rides. In 2008 it was registered as a historic 
vehicle. The expert assessed the degree of authenticity of the vehicle at 95%, 
with minor deviations such as an additional brake light, a mobile phone holder,  
a wooden gear lever knob and the roller blinds on the rear window. The thick-
ness of the paintwork on the car body indicates that the car was repainted, but 
the work was done very professionally. The body has several minor issues –  
a couple of scratches and a small dent on the front right mudguard. The condi-
tion of the interior is outstanding, the dashboard does not have any cracks, 
which were typical for this model, the upholstery is not worn out, and only  
a small number of elements will require cleaning. From the mechanical point 
of view, the car runs fine, the six-cylinder fuel-injected engine is smooth and 
the car accelerates rapidly, all while its suspension ensure the desired comfort 
to the passengers. However, we would advise doing a thorough check-up (with 
particular attention to the brakes), since the car sat unused for a longer while. 
The BMW 520i offered by Ardor Auctions is an excellent example of how long 
lasting some vehicles can be if they are taken care of. .

Engine: 2.0-litre, I6

Power: 123 BHP

Other: manual transmission, rear-wheel drive

Legal condition: registered in Poland, historic car registration plates

We invite you to examine this lot before the auction. To arrange an appointment, 
please contact us at: 22 395 61 26 or kontakt@ardorauctions.pl

silnik: 2.0l, R6

moc: 123 konie mechaniczne

inne dane: skrzynia biegów manualna, napęd na koła tylne

stan prawny: zarejestrowany w Polsce, „żółte” tablice rejestracyjne

Zachęcamy do wcześniejszych oględzin przed aukcją, aby umówić się na spotkanie 
prosimy o kontakt pod numerem 22 395 61 26 lub pod adresem kontakt@ardorauctions.pl
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MERCEDES-BENZ 170 S-D 1953

Nr nadwozia: 3501069 
  Rzadka limuzyna z przedwojennym rodowodem 
Egzemplarz po całkowitej renowacji 
Propozycja bardzo atrakcyjna cenowo 

estymacja: 110 000 - 150 000 zł 

   Chassis number: 3501069   A rare executive car with a pre-war pedigree 
The vehicle has undergone full restoration  
A very affordable offer 

Estimate: 110 000 - 150 000 PLN
              (25 350 - 34 500 €)

Mercedes typoszeregu W136 był budowany już przed wojną. Pierwsze sztuki 
wyjechały z fabryki w roku 1936. Kluczem do sukcesu tego projektu była bar-
dzo prosta i niezawodna konstrukcja. Znany również pod nazwą 170V stał się 
najchętniej kupowanym samochodem koncernu w okresie międzywojennym. 
Do 1942 wyprodukowano ponad 70 tysięcy egzemplarzy. Gama nadwoziowa 
obejmowała limuzynę o dwóch lub czterech drzwiach, analogicznie dwa warianty  
limuzyny z otwieranym dachem oraz dwie osobne odmiany kabrioleta, ozna-
czone jako A i B, a także pojazdy w specjalnej zabudowie użytkowej jak karetki, 
furgony czy spełniające inne funkcje. „V” w nazwie miało go odróżniać od mo-
delu 170 H, mniejszego brata z tym samym silnikiem, ale umieszczonym z tyłu. Ta 
czterocylindrowa jednostka zastąpiła sześciocylindrową o tej samej pojemności. 
Generując moc na poziomie czterdziestu koni mechanicznych, silnik zużywał oko-
ło 11 litrów paliwa i rozpędzał auto do 108 km/h. Przerwa w montażu Merce-
desa trwała kilka lat i zakończyła się w 1946 roku, pomagając przemysłowi mo-
toryzacyjnemu dźwignąć się z wojennych zniszczeń. Ograniczono jednak wybór 
karoserii, w sprzedaży cywilnej występowała jedynie czterodrzwiowa limuzyna. 
Od 1949 pod maską znajdowały się również silniki diesla, co było novum jak na 
tamte czasy. Mercedes 170 S-D był pierwszym powojennym i trzecim w historii 
samochodem osobowym z jednostką wysokoprężną. Po wielu modernizacjach 
ostatecznie zaprzestano wytwarzania auta w 1955 roku, podwajając przedwo-
jenny wynik. Około jedna czwarta całkowitego wolumenu produkcji to wersje 
z dieslem. 

Egzemplarz, który pojawi się na marcowej licytacji, trafił do Polski w roku 2002. 
Pierwotnie był wyposażony w silnik wysokoprężny, jednak obecnie napędza go 
jednostka benzynowa. Samochód został w pełni odrestaurowany, wiele uwagi 
poświęcono odbudowie mechanicznej. Silnik, skrzynia biegów oraz dyferencjał 
zostały rozebrane i zregenerowane. a zawieszenie oraz układ wydechowy od-
powiednio zrekonstruowane. Na karoserię położono lakier metaliczny, który 
nie występował w latach 50., jednak interesująco prezentuje się na zabytkowej 
sylwetce auta. Wnętrze odtworzono na wzór oryginału. Samochód od czasu 
renowacji był bardzo sporadycznie użytkowany i przechowywany w suchym  
i ogrzewanym garażu, stąd jego stan nie wymaga poprawek. We wnętrzu brakuje 
kilku mniej znaczących elementów oraz jednej wycieraczki, natomiast sprawne 
są wysuwane kierunkowskazy charakterystyczne dla pojazdów z tamtej epoki. 
Mercedes 170 S, mimo że dość licznie reprezentowany w okresie powojennym, 
dziś jest rzadkością na zlotach nie tylko klasycznych Mercedesów. Jazda 170-tką to 
prawdziwa podróż w czasie, mało kto przejdzie obok tego auta obojętnie.

The Mercedes W136 series was already being produced before the war, as 
the first cars left the factory in 1936. The key to the success of this design was  
a very simplistic and reliable construction, which led to the W136 – also known 
as the 170V – to become the company’s most popular car in the interwar pe-
riod. By 1942, Mercedes had already made more than 70,000 of these vehicles. 
The range of bodywork variants included the two- and four-door executive 
car, two variants of a convertible executive car and two separate convertible 
variants – A and B – as well as special utility vehicles such as ambulances, vans or 
cars fulfilling other functions. The “V” in its name was supposed to distinguish it 
from the 170 H model – its younger brother with the same engine, but located 
at the back. The four-cylinder unit replaced the six-cylinder engine, which of-
fered the same displacement. The engine, which had a power output of around 
40 horsepower, consumed about 11 litres of fuel and could get the car to  
a speed of 108 km/h. The production of the car stopped for a while only to be 
restarted in 1946, which helped the German automotive industry to recover 
from the wartime ruin and devastation; however, the choice of variants was 
limited, with only a four-door executive car available to the general public. Since 
1949, diesel engines were installed in the car, which was a novelty at that time. 
The Mercedes 170 S-D was the first post-war and third ever diesel passenger 
car. After many modifications and changes, the car was finally discontinued in 
1955, but not after doubling the pre-war sales results. Nearly a quarter of the 
total production volume was released with diesel engines. 

The vehicle which will be featured at the March auction was brought to Poland 
in 2002. Originally equipped with a diesel engine, it is now powered by a gaso-
line one. The car has been fully restored, and a great deal of attention was paid 
to mechanical issues. The engine, gearbox and differential were dismantled and 
regenerated, while the suspension and exhaust system were properly refur-
bished. The body now has a metallic paintwork, which was not available in the 
1950s, but which goes great with the historic lines of the car. The interior was 
reconstructed to resemble the original one. Since the restoration, the car has 
only been used very rarely and stored in a dry and heated garage, which means 
that it does not require any work as of now. The car’s interior lacks a few less 
significant elements, as well as a single wiper; however, the blinkers which were 
characteristic of the vehicles of the time are in good working order. Despite 
being popular in the post-war period, the Mercedes 170 S is a rarity at old-
timer rallies. Driving the 170 is a real journey back in time, and we can assure 
you that nobody will be able to walk by without taking a second look.

Engine: 1.7-litre, I4

Power: 45 BHP

Other: manual transmission, rear-wheel drive 

Legal condition: unregistered  

We invite you to examine this lot before the auction. To arrange an appointment, 
please contact us at: 22 395 61 26 or kontakt@ardorauctions.pl

silnik: 1.7l, R4

moc: 45 koni mechanicznych

inne dane: skrzynia biegów manualna, napęd na koła tylne

stan prawny: niezarejestrowany 

Zachęcamy do wcześniejszych oględzin przed aukcją, aby umówić się na spotkanie 
prosimy o kontakt pod numerem 22 395 61 26 lub pod adresem kontakt@ardorauctions.pl
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PORSCHE 911 CARRERA 2 1991  

Nr nadwozia:  WP0CB296XMS461632 
  Nowy lakier oraz tapicerka wnętrza 
Samochód po kompletnej rewizji mechanicznej
Poszukiwana wersja z manualną skrzynią biegów

estymacja: 270 000 - 320 000 zł 

   Chassis number:  WP0CB296XMS461632 
 New paintwork and interior upholstery 
The car has undergone a full mechanical inspection 
Sought-after variant with manual transmission

Estimate: 270 000 - 320 000 PLN
              (62 200 - 73 700 €)

At the end of the 1970s, Porsche planned to stop the production of the 911 
model and replace it with freshly released 928, which was characterised by 
state-of-the-art design, but at the same time was radically different from the 
911. The 928, with its powerful transaxle V8 engine, belonged to the gran tu-
rismo class, rather than light and simple sports car class, which the 911 was the 
embodiment of. In the end, however, the company did not go for that risky step, 
and the sophisticated 928 did not become a market hit. The 1980s saw some 
further development of the 924/928 models, but customers mainly associated 
the brand with the legendary 911, which at the time was already stale and re-
quired some updates. The 964 saw the light of day in 1989 – and it did not bring 
a visual revolution. The iconic line of the car’s body remained the same, but the 
style became more synthetic thanks to the smooth edges, limited decoration 
and fully painted body parts. The new owners could, however, enjoy some rath-
er significant changes in the drive train department. A traditional six-cylinder 
air-cooled boxer remained at the heart of the vehicle, but its displacement was 
increased to 3.6 litres. All-wheel drive was also introduced as a response to 
allegations about the difficult handling of the car, which was known for over-
steering during driving. The 964 was available as a standard coupé, targa and  
a convertible. The Turbo variant received a separate codename – 965. Porsche 
also released a number of limited editions, including Jubilee for the 30th anni-
versary of production, the light Carrera RS and the exciting Speedster. 
 
This Porsche 964 came from the United States It was brought to Poland as an 
accident-free vehicle and underwent a thorough restoration. The bodywork 
was repainted according to the factory specification, and the interior was re-
newed using the highest quality materials used by Porsche (Hans Rienke). The 
engine and transmission have been thoroughly inspected and all the required 
repairs were carried out. The brake system and suspension have been fully 
regenerated. The car has not yet been registered in Poland, but is ready for 
regular use. The black convertible with manual transmission is a great addition 
to any collection, it will also be perfect as the first classic Porsche, which will 
serve as a spectacular leisure car.

Engine: 3.6-litre, H6

Power: 250 BHP

Other: manual transmission, rear-wheel drive

Legal condition: imported, all fees covered 

 
We invite you to examine this lot before the auction. To arrange an appointment, 
please contact us at: 22 395 61 26 or kontakt@ardorauctions.pl

silnik: 3.6l, B6

moc: 250 koni mechanicznych

inne dane: skrzynia biegów manualna, napęd na koła tylne

stan prawny: sprowadzony, opłacony 

 
Zachęcamy do wcześniejszych oględzin przed aukcją, aby umówić się na spotkanie 
prosimy o kontakt pod numerem 22 395 61 26 lub pod adresem kontakt@ardorauctions.pl

Pod koniec lat 70. Porsche planowało wygasić model 911 i zastąpić go debiu-
tującym wówczas 928, który był bardzo zaawansowanym samochodem pod 
względem konstrukcyjnym, jednak diametralnie różnym od 911. 928 ze swoim 
potężnym V8 w układzie transaxle, plasowało się w klasie gran turismo, a nie 
lekkich i prostych aut sportowych, których kwintesencją było 911. Ostatecz-
nie jednak nie zdecydowano się na ten ryzykowny krok. Skomplikowane 928 
nie stało się rynkowym hitem, lata 80. przyniosły jeszcze dalszy rozwój modeli 
924/928, jednak klienci głównie kojarzyli markę z kultowym 911, który od wielu 
lat pozostawało w tej samej formie i wymagało modernizacji. Typ 964 ujrzał 
światło dzienne w roku 1989. Pod względem wizualnym nie było rewolucji, 
ikoniczna sylwetka pozostała bez zmian, styl jednak stał się bardziej syntetyczny 
dzięki wygładzonym krawędziom, ograniczonej dekoracji i w pełni lakierowa-
nym elementom nadwozia. Istotne zmiany zaszły jednak w układzie napędo-
wym. Sercem pojazdu pozostał tradycyjny sześciocylindrowy bokser chłodzony 
powietrzem, jednak jego pojemność zwiększono do 3.6 litra. Wprowadzono 
również napęd na wszystkie koła, co miało być odpowiedzią na zarzuty do-
tyczące trudnej natury auta, które cechowało się nadsterownością w trakcie 
prowadzenia. 964 dostępne było jako standardowe coupé, targa oraz kabrio-
let. Wersja „Turbo” otrzymała osobny kod 965, powstały również limitowane 
edycje: „Jubilee” na 30-lecie produkcji, odelżona Carrera RS oraz ekscytujący 
Speedster. 
 
Omawiany egzemplarz Porsche 964 pochodzi ze Stanów Zjednoczonych.  
Został sprowadzony do Polski jako bezwypadkowy i poddany gruntownej od-
budowie. Karoseria zyskała nowy lakier, zgodny z oryginalną specyfikacją, środek 
zaś został odnowiony przy użyciu najwyższej jakości materiałów stosowanych 
fabrycznie przez Porsche (Hans Rienke). Silnik i skrzynia biegów zostały do-
kładnie sprawdzone i naprawione. Układ hamulcowy oraz zawieszenie przeszło 
pełną regenerację. Samochód nie został jeszcze zarejestrowany w Polsce, lecz 
jest gotowy do regularnej eksploatacji. Czarny kabriolet z manualną skrzynią 
biegów to świetne uzupełnienie każdej kolekcji, doskonale sprawdzi się również 
jako pierwsze klasyczne Porsche, które będzie efektownym autem rekreacyjnym.
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AUDI QUATTRO S1 (REPLIKA)  

Nr nadwozia:  WAUZZZ81ZFA201502
  Replika legendarnej rajdówki 
Samochód zbudowany w oparciu o nowoczesne technologie 
Bardzo rzadki obiekt z potencjałem kolekcjonerskim

 estymacja: 1 300 000 - 1 600 000

  
Chassis number: WAUZZZ81ZFA201502 
 A replica of legendary rally car 
Car built using state-of-the-art technologies 
Very rare vehicle with collecting potential 

Estimate: 1 300 000 - 1 600 000 PLN
                (276 500 - 345 700 €)

The Audi Quattro is a sports passenger car that was designed since the late 
1970s. The finished car first saw the light of day at the Geneva Motor Show 
in 1980. The history of the car's development was quite perverse. During the 
development work on the new prototype, winter tests featuring an Audi 200 
and Volkswagen Iltis were carried out. The coarse, no-frills VW off-road vehi-
cle proved to be much more nimble in snowy conditions than a powerful 
executive car, which led to the decision to adapt 4x4 drives to passenger cars.  
After convincing the company’s management to this idea, first prototypes were 
built based on Audi 80. The very first test drives of the finished vehicles were 
met with very enthusiastic reactions of the rally drivers hired for testing them. 
The officially released version of the car was marked with an internal code-
name “Type 85” and was distinguished by wider bumpers and a wide body kit.  
Under the bonnet, the owners could find a five-cylinder turbocharged engine.  
Apart from that, the car was equipped with a full-time all-wheel drive with 
central and rear locking differential. In 1987, the differential was moved to the 
centre of the system and the locking rear axle was actuated with a button from 
the passenger compartment. In order to obtain the Group B rally approval,  
a shortened version of Sport Quattro was developed in order to make it more 
nimble. A little over 200 standard cars were built. At the time, it was the most 
expensive mass-produced German car, with a price almost twice of that of  
a Porsche 911 Turbo. 

The replica of Audi Quattro S1 was built by Lech Koraszewski, who has been  
a long-term fan of the Audi brand and used many of their cars to win cham-
pionships in mountain races. The work began with the tedious fitting of body 
parts from several other models, similar to the way the original car was created 
a few decades earlier in the sports department of the German manufacturer. 
In his design, the front of the 80 Quattro sedan model was combined with  
a front part from the real ‘Sport’ and a back from the Quattro coupe vari-
ant. The whole structure has been made stiffer by installing a roll cage and 
additional reinforcements made of pipe. While most of the body panels for 
rally cars in the 80s were made of Kevlar, the Audi Quattro S1 replica uses 
lighter carbon-fibre elements instead, which, like the windows or axles, were 
made to order, because they do not fit in with any other factory vehicle. One 
of the main issues faced by its creator was rebuilding the original geometry  
of the aluminium suspension with titanium elements. The presented car is pow-
ered by an original five-cylinder engine, in line with the B Group requirements.  
The turbocharged unit has a displacement of 2226 ccm and 20 valves con-
trolled by two camshafts. The car was built with the utmost care for historical 
details; even the pedals are identical as in the original Quattro S1. Keep in mind 
that only 20 of these were made!

Engine: 2.2-litre, I5

Power: 460 BHP

Other: manual transmission, all-wheel drive 

Legal condition: registered in Poland

 
We invite you to examine this lot before the auction. To arrange an appointment, 
please contact us at: 22 395 61 26 or kontakt@ardorauctions.pl

silnik: 2.2l, R5

moc: 460 koni mechanicznych

inne dane: skrzynia biegów manualna, napęd na wszystkie koła

stan prawny: zarejestrowany w Polsce  

 
Zachęcamy do wcześniejszych oględzin przed aukcją, aby umówić się na spotkanie 
prosimy o kontakt pod numerem 22 395 61 26 lub pod adresem kontakt@ardorauctions.pl

Audi Quattro to sportowy samochód osobowy, który projektowano od końca lat 
70. Gotowy produkt po raz pierwszy ujrzał światło dzienne na salonie motoryza-
cyjnym w Genewie w roku 1980. Historia powstania auta była dość przewrotna. 
W trakcie prac rozwojowych nad nowym prototypem urządzono testy zimowe  
z udziałem Audi 200 oraz Volkswagena Iltisa. Siermiężna terenówka spod znaku 
VW okazała się o wiele sprawniejsza w śnieżnych warunkach, niż mocna limuzyna,  
w związku z tym podjęto decyzję o adaptacji napędu 4x4 do aut osobowych.  
Po przekonaniu zarządu koncernu do tej idei, zaczęto budować prototypy na ba-
zie modelu Audi 80. Już pierwsze jazdy próbne gotowych pojazdów wiązały się  
z bardzo entuzjastycznymi reakcjami zatrudnionych do tego kierowców rajdowych. 
Oficjalne wydanie auta otrzymało wewnętrzny kod „Typ 85” i wyróżniało się po-
szerzeniami nadkoli oraz zderzaków. Pod maską znalazł się pięciocylindrowy silnik  
z turbodoładowaniem, a auto było wyposażone w stały napęd na 4 koła z blokowa-
nym centralnym i tylnym mechanizmem różnicowym. W 1987 mechanizm różni-
cowy przeniesiono w centrum układu, a blokada tylnego mostu była uruchamiana 
przyciskiem z kabiny. Na potrzeby homologacji do rajdowej grupy B, stworzono 
skróconą wersję Sport Quattro, która miała być bardziej zwrotna. Zbudowano 
nieco ponad 200 sztuk wersji cywilnej, która była wówczas najdroższym seryjnie 
produkowanym niemieckim autem, kosztowała prawie 2 razy więcej niż Porsche 
911 Turbo. 

Replikę Audi Quattro S1 zbudował Lech Koraszewski, który od lat wierny jest 
Audi. Różnymi samochodami tej marki zdobywał tytuły mistrza i wicemistrza  
w wyścigach górskich. Prace rozpoczęły się od żmudnego dopasowywania elemen-
tów nadwozia, pochodzących z kilku modeli, właściwie tym samym sposobem co 
kilka dekad wcześniej w dziale sportu niemieckiego producenta. Na stole pomia-
rowym połączono front z modelu 80 Quattro w formie sedan z pasem przednim 
z prawdziwego „Sporta” oraz tyłem pochodzącym z wersji Quattro coupé. Cała 
konstrukcja została solidnie usztywniona przez zamontowanie klatki i dodatkowych 
rurowych wzmocnień. Większość poszycia rajdówek z lat 80. wykonywano z kevla-
ru,  replika Audi Quattro S1 ma zamiast tego lżejsze elementy karbonowe, które, 
podobnie jak szyby czy półosie, zostały specjalnie zamówione, ponieważ nie pasują 
od żadnego innego fabrycznego pojazdu. Jednym z problemów było odtworzenie 
oryginalnej geometrii aluminiowego zawieszenia z tytanowymi elementami.  W pre-
zentowanym aucie zabudowano oryginalny pięciocylindrowy silnik z epoki zgodnie 
z założenia „B-grupowymi”. Jednostka z turbiną ma pojemność 2226 ccm oraz 
20 zaworów sterowanych dwoma wałkami rozrządu. Samochód był budowany  
z najwyższą starannością o historyczne detale, nawet pedaliera jest taka sama jak  
w pierwotnym Quattro S1, których powstało tylko 20 sztuk!













In the first half of 1941, the American Army chose Willys’ design as their basic 
all-terrain vehicle, which led to ordering more than ten thousand vehicles from 
Willys-Overland in July that year. The manufacturing of an improved standard 
model – Willys MB, nicknamed “Jeep” – launched soon afterwards. Given the 
sheer number of orders for the war effort, the company quickly realised that 
they need another manufacturer to make their car. In November 1941, this 
task was entrusted to Ford – the company received the Willys documenta-
tion free of charge in exchange for their promise that they would make these 
cars only for the US Government. Ford GPW (“W” stands for “Willys”) had 
only some minor changes compared to the original, and the parts were inter-
changeable. The twin models were widely used by all Allied armies throughout 
the war, followed by their widespread use by civilian users in numerous coun-
tries. The Jeep was not designed as a combat vehicle, so the majority of them 
did not have any weapons at all; however, all of them could be equipped with 
various kinds of weapons. It was powered by a 2.2-litre in-line flathead engine, 
generating a maximum power of 60 horsepower at 4000 RPM. The power 
was transferred to the rear wheels, with switchable front-wheel drive and  
a three-speed transmission. 639,245 standard Jeeps were made in total, in-
cluding 361,349 Willys MB models and 277,896 Ford GPWs. There are several 
theories as to the origin of the name “Jeep”. One of them ties it to the slang 
of military technicians from the 30s, referring to any new vehicle brought in 
for testing. Others believe that the name comes from a magical creature from 
Popeye – Eugene the Jeep, known for its amazing skills. There were some who 
pointed to the phonetic version of the name of the vehicle’s prototype – GP – 
or an abbreviation of “General Purpose.”
 
The 1942 Ford GPW was transported to Poland directly from the United 
States. It was stated that the car was supposed to be used by a fire brigade in 
the US; however, the exact story of this vehicle remain a mystery. In Poland, the 
car has undergone a professional and comprehensive restoration, which made 
it run again and brought it back to its former glory. After restoration, the car 
was bought by an automotive aficionado living near Warsaw, who decided to 
further improve its condition by replacing the transmission with a new – old 
stock – original part, as well as by adding some accessories, such as a 5-metre 
aerial, a fire extinguisher and a fuel can. The Jeep was used on a regular basis 
and the car’s owner participated in numerous historic car rallies. It is one of the 
best-maintained Jeeps in Poland. A historic World War II-era all-terrain vehicle 
is a great treat not only for the fans of all things military, but also every driver 
who sees adventure and something more than conventional leisure rides in 
their oldtimers on weekends. 

Engine: 2.2-litre, I4

Power: 60 BHP

Other: manual transmission, all-wheel drive

Legal condition: registered in Poland, historic car registration plates

We invite you to examine this lot before the auction. To arrange an appointment, 
please contact us at: 22 395 61 26 or kontakt@ardorauctions.pl

silnik: 2.2l, R4

moc: 60 koni mechanicznych

inne dane: skrzynia biegów manualna, napęd na wszystkie koła 

stan prawny: zarejestrowany w Polsce, „żółte” tablice rejestracyjne  

Zachęcamy do wcześniejszych oględzin przed aukcją, aby umówić się na spotkanie 
prosimy o kontakt pod numerem 22 395 61 26 lub pod adresem kontakt@ardorauctions.pl
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FORD GPW 1942

Nr nadwozia: GPW70341 
  Autentyczny pojazd z czasów II wojny światowej
Samochód odbudowany zgodnie z oryginałem
Wyposażony w ciekawe akcesoria z epoki

 estymacja: 90 000 - 110 000 zł

   Chassis number: GPW70341   Authentic World War II-era vehicle
Restored to its original condition 
Features interesting accessories from its time

Estimate: 90 000 - 110 000 PLN
            (20 700 - 25 350 €)

W pierwszej połowie 1941 armia amerykańska wybrała konstrukcję Willysa 
jako podstawowy samochód terenowy i w efekcie w lipcu tego samego roku 
zleciła firmie Willys-Overland budowę kilkunastu tysięcy jednostek. Do seryj-
nego montażu jednakże trafił ulepszony standardowy model oznaczony jako 
Willys MB, potocznie zaś znany jako „Jeep”. Z uwagi na wielkość zamówień 
na potrzeby wojenne, niezbędny był drugi producent samochodu. Zadanie  
w listopadzie 1941 otrzymał Ford, któremu przekazano za darmo dokumenta-
cję od Willysa pod warunkiem produkcji wyłącznie na zamówienie rządu USA. 
Ford GPW (W od Willys) odbiegał od  pierwowzoru jedynie drobnymi szcze-
gółami, a części obu samochodów mogły być stosowane zamiennie. Bliźniacze 
modele były szeroko stosowane przez wszystkie siły alianckie podczas wojny, 
a następnie także przez użytkowników cywilnych w wielu krajach. Jeepy nie 
zaliczały się co do zasady do pojazdów bojowych i większość była nieuzbrojona, 
lecz wszystkie przystosowano do instalacji broni różnego rodzaju. Napędzał go 
rzędowy, czterocylindrowy silnik dolnozaworowy, o pojemności 2,2 l. Uzyskiwał 
on moc maksymalną 60 KM przy 4000 obr./min. Napęd na tylne koła był stały, 
a na przednie dołączany, przekazywany na osie za pomocą trzybiegowej skrzyni 
biegów. W sumie wyprodukowano 639 245 sztuk jeepów standardowego mo-
delu, z tego 361 349 Willysów MB i 277 896 Fordów GPW. Jest kilka teorii co 
do pochodzenia samej nazwy „jeep”. Takim określeniem amerykańscy mecha-
nicy wojskowi nazywali w latach 30. każdy nowy pojazd otrzymany do testów. 
Inni wywodzili słowo od postaci magicznego zwierza z kreskówki „Popeye” 
o imieniu „Eugene The Jeep”, znanego ze swoich wyjątkowych umiejętności. 
Niektórzy wskazywali też na fonetyczną interpretację nazwy prototypu „GP” 
lub skrótu od angielskiego wyrażenia „General Purpose”, znaczącego tyle co 
„ogólnego użytku lub wielozadaniowy”.
 
Ford GPW z 1942 roku został przetransportowany do Polski bezpośrednio 
ze Stanów Zjednoczonych. W okresie powojennym miał służyć za oceanem  
w straży pożarnej, jednak dokładne dzieje tego egzemplarza nie są znane. 
Nad Wisłą auto przeszło profesjonalny i detaliczny remont, który przywrócił 
mu nie tylko dawny wygląd, lecz również techniczną sprawność. Po renowa-
cji samochód odkupił pasjonat spod Warszawy, który dalej polepszał jego stan, 
wymieniając chociażby skrzynię biegów na nową oryginalną część czy dodając 
odpowiednie gadżety, jak: pięciometrowa antena, gaśnica czy kanister. Jeep był 
systematycznie jeżdżony, chociażby biorąc udział w zlotach pojazdów zabyt-
kowych. Jest to jedna z najlepiej utrzymanych sztuk w Polsce. Zabytkowa te-
renówka z czasów II wojny światowej trafi w gusta nie tylko fanów militariów, 
lecz również osób zmotoryzowanych, które oczekują pewnej przygody, czegoś 
więcej niż tylko konwencjonalne, weekendowe przejażdżki swoim klasykiem. 
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MASERATI BITURBO SI 1987

Nr nadwozia: ZAM331B00HB117002  
Limitowana edycja Si na rynek włoski  
Dobrze zadbane wnętrze oraz karoseria  
Auto po serwisie mechanicznym w Polsce

estymacja: 42 000 - 50 000 zł

   
Chassis number: ZAM331B00HB117002  
Limited Si edition for Italian market  
Bodywork and interior in good condition  
The car was serviced in Poland

Estimate: 42 000 - 50 000 PLN 
            (9 700 - 11 500 €)

Historia modelu Biturbo rozpoczyna się w roku 1981. Był on pomyłem nowego 
właściciela marki Maserati – firmy De Tomaso – na pozyskanie szerszego grona 
klientów poprzez wypełnienie luki w świecie włoskiej motoryzacji, pomiędzy 
bardziej cywilnymi Alfą Romeo i Lancią, a producentami supersamochodów 
Ferrari i Lamborghini. Niewielkie nadwozie, dostępne początkowo jako dwu-
drzwiowe coupé, nawiązywało swoją linią do sylwetki obecnego już na rynku 
sedana Quattroporte, narysowanego przez Giugiaro. Po kilku latach zdecydo-
wano się na uzupełnienie gamy o wersję cabrio, które zaprojektowało studio 
Zagato. Wnętrze odznaczało się luksusowym wykończeniem z elementami ze 
skóry i drewna oraz bogatym wyposażeniem. Charakterystycznym elementem 
był elegancki umieszczony na desce rozdzielczej między nawiewami. Jeżeli cho-
dzi o silnik, w Biturbo mogły pracować początkowo dwie jednostki z trzema 
zaworami na cylinder, obie oparte na gaźniku. Pierwsza z nich to 180-konne, 
dwulitrowe V6, wspomagane przez dwie turbiny. Ta wersja została zaprojek-
towana na rynek włoski, pod kątem tamtejszych przepisów podatkowych, ła-
godnie traktujących pojazdy o pojemności skokowej w granicach dwóch litrów. 
Klienci spoza Italii mogli wybrać silnik 2.5 litrowy o mocy 190 KM.  W później-
szym okresie paletę uzupełniono o motory z wtryskiem paliwa, pojawiła się też 
odmiana 2.8. Maserati przechodziło liftingi w latach 1985, 1988 i 1991. Mimo 
krytyki, jaka spotkała firmę w związku z wpadkami jakościowymi przy serii  
Biturbo, modele te mają sporą rzeszę fanów ceniących ich ekskluzywny sznyt 
połączony z niepowtarzalną charakterystyką silnika z podwójnym doładowaniem.

Maserati Biturbo Si było sprzedawane tylko we Włoszech. Cechowało się dwu-
barwnym malowaniem, dodatkowymi wlotami w masce oraz spoilerami, a także 
podniesionymi osiągami. Pierwszą setkę potrafi osiągnąć w okolicach 6 sekund. 
Ta sztuka została sprowadzona z Włoch w roku 2016 i nabyta przez obecnego 
właściciela w 2017. Od tego czasu skupił się głównie na serwisie mechanicznym. 
Wymieniony został rozrząd, wydech, uszczelki silnika, przewody wysokiego na-
pięcia, płyny eksploatacyjne oraz filtry. Została przeprowadzona regulacja zawo-
rów z wymianą simeringów, a także regeneracja maglownicy. Zakupiono nowe 
uszczelki drzwi, siłowniki tylnej klapy oraz maski. Tak przygotowane Maserati 
wyjeżdżało z garażu tylko przy dobrych warunkach atmosferycznych. Tapicerka 
wnętrza oraz poszycie zewnętrzne prezentują się bez zarzutu. Samochód jest 
zarejestrowany na białe tablice z aktualnym ubezpieczeniem oraz przeglądem. 
Biturbo Si w takim stanie to okazja dla koneserów włoskiego szyku i kancia-
stych, klinowatych kształtów z lat 80. 

The history of the Biturbo model began in 1981. It was an idea, thought up 
by De Tomaso, new owner of the Maserati Brand, to win over more buyers 
by filling the gap in the world of Italian automotive industry between cars 
for masses – such as Alfa Romeo and Lancia, and supercar makes, including  
Ferrari and Lamborghini. The lines of the car’s small body, initially avaiable only as  
a two-door coupe, referred to the already well-known Quattroporte sedan 
designed by Giugiaro. After a couple of years, the company decided to ex-
pand its line-up with a convertible version designed by the Zagato studio. The 
interior was characterised by luxurious finish, featuring leather and wooden 
elements, as well as rich equipment offer. One of the most characteristic ele-
ments was an elegant [clock] located on the dash between the air vents. Initially, 
owners of the Biturbo could choose one of two engines with three valves per 
cylinder, both powered by carburettors. The first of them was a 180-horse-
power 2-litre V6 motor with dual turbines, designed for the Italian market, tak-
ing into consideration tax regulations at the time, which treated vehicles with 
displacement up to around 2 litres rather favourably. Buyers from outside Italy 
could also choose a 2.5-litre 190 horsepower engine. Later on, the line-up was 
complemented with fuel injection models, along with a 2.8-litre variant. The 
car’s design was also refreshed three times – in 1985, 1988 and 1991. Despite 
criticism faced by the company due to quality mishaps plaguing the Biturbo 
series, these models have rather sizeable group of fans, who love their exclusive 
nature combined with unique characteristics of a biturbo engine.

The Maserati Biturbo Si was sold solely in Italy. The car was characterised by 
its dual colour scheme, additional air intakes in the bonnet, spoilers, as well as 
better performance, enabling it to accelerate from 0 to 100 km/h in around 6 
seconds. The presented car was imported from Italy in 2016 and purchased by 
its current owner in 2017. The new owner embarked on improving the car’s 
technical condition by replacing its valve train, exhaust system, all gaskets in the 
engine, high-voltage cables, as well as all fluids and filters. They also adjusted the 
valves and replaced all the seals, regenerated the steering gear, purchased new 
door seals, as well as tailgate and bonnet actuators. After such an extensive 
service, the Maserati left the garage only in good weather. The upholstery and 
the bodywork are impeccable. The car is registered as a normal, non-histor-
ic vehicle, it is also insured and has a current certificate of roadworthiness.  
A Biturbo Si in such a great condition is definitely a treat for the lovers of Italian 
style, as well as the edgy, wedge-like shapes popular in the 1980s.

Engine: 2.0-litre, V6

Power: 223 BHP

Other: manual transmission, rear-wheel drive

Legal status: registered in Poland 

We invite you to examine this lot before the auction. To arrange an appointment, 
please contact us at: 22 395 61 26 or kontakt@ardorauctions.pl

silnik: 2.0l, V6

moc: 223 koni mechanicznych

inne dane: skrzynia biegów manualna, napęd na koła tylne 

stan prawny: zarejestrowany w Polsce 

Zachęcamy do wcześniejszych oględzin przed aukcją, aby umówić się na spotkanie 
prosimy o kontakt pod numerem 22 395 61 26 lub pod adresem kontakt@ardorauctions.pl









AUKCJA - Aukcja Pojazdów nakierowana na doprowadzenie do zawarcia jak 
największej liczby Umów Sprzedaży Pojazdów za możliwie najwyższe ceny, 
nie niższe od Cen Minimalnych określonych przez Ardor Auctions.

AUKCJONER - Osoba wyznaczona przez Organizatora Aukcji do prowa-
dzenia Aukcji i licytacji Pojazdów.

CENA MINIMALNA - Cena określona przez Właściciela Pojazdu, której 
osiągnięcie w toku licytacji jest warunkiem wyłonienia Nabywcy Pojazdu oraz 
zawarcia Umowy Sprzedaży; znana przed Aukcją wyłącznie Organizatorowi 
Aukcji oraz Aukcjonerowi.

CENA WYWOŁAWCZA - Cena od której Aukcjoner rozpoczyna licytację. 

ESTYMACJA - Widełkowo określona w Katalogu Aukcyjnym wartość Pojaz-
du, będąca orientacyjnym wskaźnikiem potencjalnej Ceny Wywoławczej oraz 
Ceny Nabycia Pojazdu.

DOKUMENTACJA - Dokumentacja dotycząca stanu prawnego i technicz-
nego Pojazdu, w posiadaniu której znajduje się Organizator Aukcji, m.in. do-
wód rejestracyjny, polisa ubezpieczeniowa, dokumenty związane z historią 
Pojazdu.

KATALOG AUKCYJNY - Broszura informacyjna zawierająca m.in. opis 
wszystkich Pojazdów licytowanych na Aukcji.

DEFINICJE:

PRZEWODNIK DLA KLIENTA

ORGANIZATOR AUKCJI - Spółka Ardor Auctions spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Piękna 1A, KRS 0000532509, 
NIP 5213683528, Regon 360183852, oraz osoby umocowane do podejmo-
wania czynności w jej imieniu na podstawie uzyskanych pełnomocnictw.

POJAZD - Przedmiot pojedynczej licytacji prowadzonej w trakcie Aukcji, 
szczegółowo opisany w Katalogu Aukcyjnym; zwany dalej również Obiektem.

POSTĄPIENIE - Kwota, o którą uczestnicy zwiększają ofertę za licytowany 
Pojazd 

OPŁATA AUKCYJNA - Opłata należna Organizatorowi Aukcji, stanowią-
ca 15 % od najwyższej oferty złożonej przez Nabywcę, stanowiąca składnik 
Ceny Nabycia.

REGULAMIN - Niniejszy Regulamin Aukcji, składający się z Warunków sprze-
daży aukcyjnej oraz Przewodnika dla Klienta

WADIUM - Kwota pieniężna, której wpłata warunkuje dopuszczenie do 
udziału w Aukcji, osoby mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę poza grani-
cami Rzeczpospolitej Polskiej.

KLIENT - Osoba biorąca pośrednio lub bezpośrednio udział w  Aukcji.

DEPOZYT- Kwota pieniężna, której wpłata może warunkować realizację 
usługi licytacji telefonicznej lub licytacji w imieniu Klienta

Udział klienta w aukcji regulują: 1.WARUNKI SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ, 2.PRZEWODNIK DLA KLIENTA. Zachęcamy do zapoznania się z dwuczęściowym regulaminem,
który ma na celu przedstawienie stosunku prawnego pomiędzy Domem Aukcyjnym Ardor Auctions, a kupującym w ramach aukcji. Ardor Auctions pełni funkcję pośrednika
handlowego pomiędzy komitentami wstawiającymi Obiekty na aukcję a kupującymi. Warunki mogą być przez Ardor Auctions odwołane lub zmienione poprzez aneksy dostępne
w sali aukcyjnej lub poprzez obwieszczenie aukcjonera.

I. PRZED AUKCJĄ 

1. Cena wywoławcza
Cena wywoławcza zamieszczona w katalogu pod opisem Obiektu jest kwo-
tą, od której rozpoczynamy licytację. Obiekty licytowane są w górę, tzn. li-
cytacja może zakończyć się na kwocie wyższej niż Cena wywoławcza lub 
równej tej kwocie.

2. Opłata aukcyjna
Do kwoty wylicytowanej doliczamy Opłatę aukcyjną. Stanowi ona część koń-
cowej ceny Obiektu i reprezentuje 15% kwoty wylicytowanej. Opłata aukcyj-
na obowiązuje również w sprzedaży poaukcyjnej, w przypadku kiedy Obiekt 
nie został sprzedany w ramach Aukcji. Kwota wylicytowana wraz z Opłatą 
aukcyjną zawiera podatek od towarów i usług VAT. Na zakupione Obiekty 
wystawiamy faktury VAT marża. Wystawiamy je na wyraźne życzenie klienta, 
najpóźniej siedem dni od daty zapłaty. W przypadku Pojazdów zarejestrowa-
nych w innych krajach niż Polska Nabywcę obciąża ewentualny obowiązek 
uiszczenia podatku akcyzowego.

3. Estymacja
Podana w katalogu Estymacja jest szacunkową wartością Obiektu i ma cha-
rakter wskazówki dla zainteresowanego nim klienta. W celu uzyskania do-
datkowych informacji odnośnie Estymacji rekomendujemy kontakt z naszymi 
doradcami. Estymacje nie uwzględniają Opłaty aukcyjnej ani żadnych opłat 
dodatkowych.

4. Estymacje w walutach innych, niż polski złoty
Transakcje aukcyjne zawierane są w polskich złotych, jednakże Estymacje  
w katalogu aukcyjnym mogą być podawane w euro lub dolarach amerykań-
skich. Kurs walut w dniu aukcji może się różnić od tego w dniu druku katalo-
gu, informacja ta ma więc charakter orientacyjny.

5. Cena minimalna
Jest to najniższa kwota, za którą możemy sprzedać Obiekt bez dodatko-
wej zgody sprzedającego. Jej wysokość jest informacją poufną. Poszczególne 
Obiekty mogą, jednak nie muszą, posiadać Ceny minimalnej. Jeżeli w drodze 
licytacji, Cena minimalna nie zostanie osiągnięta, zakończenie licytacji skutkuje 
zawarciem transakcji warunkowej. Fakt ten zostaje ogłoszony przez Aukcjo-
nera po uderzeniu młotkiem.

6. Transakcja warunkowa
Zostaje zawarta w momencie, kiedy licytacja nie osiągnęła poziomu Ceny 
minimalnej. Transakcja warunkowa traktowana jest jako wiążąca oferta naby-
cia Obiektu po cenie wylicytowanej. Zobowiązujemy się do negocjacji ceny 
z komitentem, jednak nie gwarantujemy możliwości zakupu po cenie wyli-
cytowanej. Jeżeli w toku negocjacji Klient zdecyduje się podnieść ofertę do 
poziomu Ceny minimalnej lub zaakceptujemy wylicytowaną kwotę, umowa 
sprzedaży dochodzi do skutku. Jeżeli negocjacje nie przyniosą pozytywnego 
efektu w okresie dziesięciu dni roboczych liczonych od dnia Aukcji, Obiekt 
uznajemy za niesprzedany. W okresie tym zastrzegamy sobie prawo do przyj-
mowania po Aukcji ofert równych Cenie minimalnej na Obiekty wylicytowa-
ne warunkowo. W przypadku otrzymania takiej oferty od innego oferenta 
informujemy o tym fakcie Klienta, który wylicytował Obiekt warunkowo.  
W takim przypadku Klient ma prawo do podniesienia swojej oferty do Ceny 
minimalnej i wtedy przysługuje mu prawo pierwszeństwa nabycia Obiektu. 
W przeciwnym wypadku transakcja warunkowa nie dochodzi do skutku,  
a Obiekt może zostać sprzedany innemu oferentowi.



AUCTION - Car auction aimed at making as many Motor Vehicle Purchase 
Agreements at highest possible prices, equal to or greater than Reserve Pri-
ces defined by Ardor Auctions; 

AUCTIONEER - A person appointed by the Auction Organiser to conduct 
the Auction and bidding of Vehicles; 

RESERVE PRICE - Minimum price set by the owner of the Vehicle which has 
to be met in the course of bidding in order to pick the Buyer and conclude 
a Sale Agreement; known only to the Auction Organiser and the Auctioneer 
prior to the Auction;

STARTING BID - Price from which the Auctioneer starts the bidding. 

ESTIMATE - Worth of a given Vehicle specified in the Auction Catalogue 
expressed in price brackets and an indicator of the potential Starting and 
Purchase price of a Vehicle; 

DOCUMENTATION - Documentation regarding the legal and technical 
condition of the Vehicle, at the disposal of the Auction Organiser, including i.a. 
registration certificate, insurance and documents related to the maintenance 
history of the Vehicle; 

AUCTION CATALOGUE - An information booklet including i.a. descrip-
tions of all the Vehicles put up on the Auction; 

AUCTION ORGANISER - Spółka Ardor Auctions spółka z ograniczoną od-
powiedzialnością  (limited liability company) seated in Warsaw, ul. Piękna 1A, 
registered under No. KRS 0000532509, tax identification number  (NIP) 
5213683528, and statistical identification  number  (regon) 360183852, or 
other persons legally authorised to carry out activities on its behalf based on 
powers of attorney; 

VEHICLE - An item sold on a singular bidding conducted within he Auction, 
described in detail in the Auction Catalogue; hereinafter referred to as the 
Lot;

INCREMENT - The minimum amount an auction bid for the auctioned 
Vehicle must be raised each time the current highest bid is surpassed; 

BUYER'S PREMIUM - A fee payable to the Auction Organiser, set at 15 per 
cent of the  highest bid offer made by the Buyer, included in the Purchase 
Price;  

TERMS AND CONDITIONS - These very Terms and Conditions.

DEFINITIONS:

CUSTOMER’S GUIDELINE

Customer’s participation in the auction is governed by: 
TERMS AND CONDITIONS OF AUCTION SALES, 
CUSTOMER’S GUIDELINE. We encourage you to get acquainted with these two-part Terms and Conditions. Their aim is to present the legal relationship between the auction 
house Ardor Auctions and the auction Buyers. Ardor Auctions acts as an intermediary between consignors who puts up Lots on the Auction and the Buyers. Transactional conditions 
can be revoked or amended by means of supplements available on the auction site or via announcement made by the Auctioneer. 

I. BEFORE THE AUCTION 
 
1. Starting bid  
Starting bid is a starting price for a given auction. Bidding can only go 
upwards, which means that it can only end at an amount which is equal to or 
higher than the starting price.  
 
2. Auction fee 
15 per cent is added as an auction fee on top of the Lot’s hammer price. 
It also applies to post-auction sales, i.e. sales of Lots which remained unsold 
during the auction. Hammer price together with auction fee includes tax on 
goods and services. We issue invoices (VAT  to be paid only on the margin 
of profit) for purchased Lots upon Buyer’s explicit request, within seven days 
from the payment at the very latest. 
When it comes to Vehicles registered in countries other than Poland, the 
Buyer may possibly be charged with excise duty. 
 
3. Estimate 
Estimate specified in the Catalogue is an estimated value of the Lot and 
acts as a hint for its potential buyer. In order to obtain additional information 
regarding estimation we strongly recommend getting in touch with our advi-
sors. Estimates do not include auction fee or any additional charges.  
 
4. Estimations in currencies other than Polish Zloty  
Auction transactions are made in Polish Zloty. However, Estimations can be 
expressed with other currencies, such as Euros or US Dollars. Exchange rate 
on the day of the Auction may be different to those on the day on which 
catalogue was printed, therefore this information is purely indicative. 
 

5. Reserve price  
The lowest amount for which we can sell a Lot without addidional consent 
of the seller. It is strictly confidential. Certain Lots may, but do not have to 
have a Reserve Price. Should Reserve Price not be met during bidding, a 
conditional transaction is made at the end of the bidding. This is announced 
by the Auctioneer after the hammer falls. 
 
6. Conditional Transaction  
Conditional Transaction is made when Reserve Price has not been met du-
ring the bidding. Conditional transaction is regarded as a binding offer to buy 
the Lot at the hammer price. We are obliged to undertake negotiations with 
the consignor, but do not guarantee that sale at the hammer price will be 
possible. Should negotiations not bring the desired compromise within ten 
working days from the auction, the Lot in question is deemed unsold. During 
this period we reserve the right to accept buying offers for the aforementio-
ned Lot equal to Reserve Price. Should such offer be made by another bid-
der, the customer who bided the Lot on conditional basis will be informed. 
In this case, the customer has the right to raise his or her offer to the level 
of reserve price and has the right of pre-emption, entitling him to buy the 
Lot first. Otherwise a conditional transaction is not made and the Lot may 
be sold to another bidder. 
 
7. Catalogue Lots  
We provide a fair valuation and detailed catalogue description of the Lot 
entrusted for sale. Description is prepared in the best will, using experience 
and expertise of our employees and experts. Despite our best efforts du-
ring documentation of ownership history, restoration and vehicle history, 
information gathered in the description may not be complete. In some cases, 
certain facts from ownership history may remain undisclosed on purpose. 



7. Obiekty katalogowe
Zapewniamy rzetelną wycenę oraz opis katalogowy dokonany z największą starannością po-
wierzonego nam do sprzedaży Obiektu. Wykonywane są one w najlepszej wierze z wykorzy-
staniem doświadczenia i fachowej wiedzy naszych pracowników oraz współpracujących z nami 
ekspertów. Mimo uwagi poświęcanej każdemu z Obiektów w procesie opracowywania, do-
kumentacji historii właścicielskiej, renowacji, i historii pojazdu przedstawione informacje mogą 
nie być wyczerpujące, a w niektórych przypadkach pewne fakty odnoszące się do historii 
właścicielskiej pojazdu, mogą być celowo nieujawnione.

8. Stan Pojazdu
Opisy katalogowe nie prezentują pełnego stanu zachowania pojazdu. Brak takiej informacji nie 
jest równoznaczny z tym, że Obiekt jest wolny od wad i uszkodzeń. Stan prawny i techniczny 
Pojazdów wskazany w Katalogu Aukcyjnym został ustalony w oparciu o Dokumentację przed-
stawioną przez właścicieli oraz na podstawie oględzin Pojazdów przeprowadzonych przez 
ekspertów Organizatora Aukcji. Wskazane jest zatem, aby zainteresowani zakupem konkret-
nego pojazdu dokonali jego dokładnych oględzin na wystawie przedaukcyjnej. Na wyraźną 
prośbę Klienta możemy rekomendować eksperta, który pomoże w tychże oględzinach.

9. Wystawa Obiektów Aukcyjnych
Wystawy przedaukcyjne są dostępne dla oglądających, którzy nabyli katalog aukcyjny. W trakcie 
ich trwania zachęcamy do kontaktu z naszymi ekspertami, którzy chętnie odpowiedzą na 
wszystkie pytania i przekażą szczegółowe informacje o poszczególnych pojazdach.

10. Obostrzenia prawne
Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 23 lipca 2003r o ochronie zabytków i opiece nad zabytka-
mi (Dz.U. 2014 poz. 1446 z późn. zm.) – na wywóz środków transportu, które mają więcej niż 
50 lat i ich wartość jest wyższa niż 32 000 zł niezbędne jest uzyskanie pozwolenia właściwego 
organu. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 listopada 1996 r., o muzeach (Dz. U. z 1997r 
Nr5, poz.24, z późn. zm.) - muzea rejestrowane mają prawo pierwokupu zabytków sprzeda-
wanych na Aukcji. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2000 .r o przeciwdziałaniu 
wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych 
lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2000 
r. Nr 116, poz. 1216 z późn. zm.) – Organizator Aukcji jest zobowiązany do zbierania danych 
osobowych Nabywców dokonujących transakcji w kwocie powyżej 15 tysięcy euro.

11. Prenumerata katalogów
W sprawie prenumeraty katalogów prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 22 395 61 26 
lub drogą mailową na adres: kontakt@ardorauctions.pl. Katalogi dostępne są również na naszej 
stronie internetowej www.ardorauctions.pl.

12. Wadium
Jeżeli osoba wyrażająca wolę wzięcia udziału w Aukcji, ma miejsce zamieszkania lub siedzibę 
poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, warunkiem dopuszczenia jej do udziału w Aukcji jest 
wpłata Wadium. Wadium w kwocie 2.500,- (słownie: dwa tysiące pięćset) euro należy wpłacić 
na specjalny rachunek bankowy Organizatora Aukcji prowadzony przez bank …, o numerze 
… . Wpłaty należy dokonać najpóźniej na 24 godziny przed rozpoczęciem Aukcji. Wadium 
uznaje się za wpłacone w momencie uznania wpływu środków na rachunku bankowym Or-
ganizatora Aukcji. Jeżeli uczestnik Aukcji, mimo wyboru jego oferty, uchyla się od wykonania 
umowy zawartej w trakcie Aukcji, Organizator Aukcji, odstępując od zawartej umowy, może 
pobrane Wadium zachować. Wpłacone Wadium Organizator Aukcji zalicza na poczet zapłaty 
ceny sprzedaży aukcyjnej, opłaty aukcyjnej oraz opłat dodatkowych. W pozostałych przypad-
kach Organizator zwraca wpłacone Wadium w terminie 14 dni od zakończenia Aukcji, na ra-
chunek bankowy uczestnika Aukcji, z którego Wadium zostało przelane. Organizator Aukcji 
może dopuścić do udziału w Aukcji osobę, o której mowa w zdaniu pierwszym, która nie 
wpłaciła Wadium w ww. terminie, w drodze indywidualnej decyzji w formie dokumentowej.

II. AUKCJA
Udział w licytacji można wziąć osobiście, po uprzednim złożeniu zlecenia licytacji telefonicznej 
lub zlecenia licytacji z limitem.

1. Przebieg aukcji
Aukcję prowadzi Aukcjoner, który wyczytuje Obiekty i kolejne postąpienia, wskazuje licytu-
jących, ogłasza zakończenie licytacji oraz wskazuje zwycięzcę. Zakończenie licytacji Obiektu 
następuje w momencie uderzenia młotkiem przez Aukcjonera. Jest to równoznaczne z za-
warciem umowy sprzedaży między Organizatorem Aukcji a licytującym, który zaoferował 
najwyższą kwotę. W razie zaistnienia sporu w trakcie licytacji Aukcjoner rozstrzyga spór albo 
ponownie przeprowadza licytację danego Obiektu. Zastrzegamy sobie prawo do utrwalania 
przebiegu Aukcji za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Zastrzegamy sobie prawo 
do licytowania jedynie wcześniej zgłoszonych przez uczestników aukcji Obiektów. W takiej 
sytuacji numery Obiektów są przed Aukcją zgłaszane obsłudze domu aukcyjnego. Aukcjoner 
ma prawo do dowolnego rozdzielania lub łączenia Obiektów oraz do ich wycofania. Udział 
klienta w aukcji regulują WARUNKI SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ oraz niniejszy PRZEWOD-
NIK DLA KLIENTA. Zachęcamy do zapoznania się z dwuczęściowym regulaminem, który 
ma na celu przedstawienie stosunku prawnego pomiędzy Organizatorem Aukcji, a kupującym  

w ramach aukcji. Ardor Auctions pełni funkcję pośrednika handlowego pomiędzy komitentami 
wstawiającymi Obiekty na aukcję a kupującymi. Regulamin może być przez Organizatora Au-
kcji odwołany bez podania przyczyn lub zmieniony poprzez aneksy dostępne w sali aukcyjnej 
lub poprzez obwieszczenie Aukcjonera. 

Opisy zawarte w Katalogu Aukcyjnym mogą być uzupełnione lub zmienione przez Aukcjonera 
lub osobę przez niego wskazaną przed rozpoczęciem licytacji. Aukcja jest prowadzona w języ-
ku polskim, jednak na specjalne życzenie uczestnika Aukcji niektóre spośród licytacji mogą być 
równolegle prowadzone w językach angielskim i niemieckim. Prośby takie powinny być skła-
dane najpóźniej godzinę przed Aukcją wraz z informacją, których Obiektów dotyczą. Licytacja 
każdego Pojazdu jest poprzedzona wcześniejszą prezentacją.

2. Licytacja osobista
W celu licytacji osobistej należy wypełnić formularz udziału w aukcji i odebrać tabliczkę  
z numerem. W celu ich weryfikacji możemy poprosić o dokument potwierdzający tożsamość 
osoby rejestrowanej (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy). Dane osobowe Klientów są 
informacjami poufnymi i pozostają do wyłącznej wiadomości Ardor Auctions i spółek powią-
zanych, które mogą przetwarzać dane osobowe uczestników aukcji w zakresie niezbędnym do 
realizacji zleceń licytacji. Klientom, którzy posiadają nieuregulowane należności z tytułu zaku-
pów na wcześniejszych Aukcjach, możemy odmówić udziału w kolejnej. Prosimy o pilnowanie 
lizaka aukcyjnego. W przypadku jego zgubienia prosimy o natychmiastowe poinformowanie 
o tym naszej obsługi. Po zakończeniu aukcji należy zwrócić tabliczkę z numerem w punkcie 
rejestracji, a w przypadku zakupu należy odebrać potwierdzenie zawartych transakcji

3. Licytacja telefoniczna
Jeżeli nie mogą Państwo uczestniczyć w aukcji osobiście, istnieje możliwość licytacji przez te-
lefon za pośrednictwem jednego z naszych pracowników. Klienci zainteresowani taką usługą 
powinni przesłać wypełniony formularz zlecenia najpóźniej 24 godziny przed rozpoczęciem 
aukcji. Nie ponosimy odpowiedzialności za realizację zleceń dostarczonych później. Formularz 
zlecenia dostępny jest na ostatnich stronach katalogu, w siedzibie naszego domu aukcyjnego 
oraz na naszej stronie internetowej. Formularz należy przesłać faksem, pocztą, mailem lub 
dostarczyć osobiście. Wraz z formularzem prosimy o przesłanie fotokopii dokumentu tożsa-
mości w celu weryfikacji danych. Nasz pracownik połączy się z klientem przed rozpoczęciem 
licytacji wybranych Obiektów. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za brak możliwości 
wzięcia udziału w licytacji telefonicznej w przypadku problemów z uzyskaniem połączenia z 
podanym przez klienta numerem telefonu. Dlatego rekomendujemy wskazanie maksymalnej 
kwoty (bez opłaty aukcyjnej), do której będziemy mogli licytować w Państwa imieniu. Zastrze-
gamy prawo do nagrywania i archiwizowania rozmów telefonicznych, o których mowa powy-
żej. Opisana usługa jest darmowa i poufna. Licytacja telefoniczna wymaga wpłaty zwrotnego 
depozytu-vadium w wysokości 4000zł. Wpłaty należy dokonać na konto: Ardor Auctions sp. 
z o.o Warszawa, ul. Piękna 1A, nr rachunku: Bank Pekao SA 94 1240 6292 1111 0010 7207 
4917 lub zgłosić się do pracowników Ardor Auctions w biurze rejestracji w celu zablokowanie 
kwoty na karcie kredytowej. Ardor Auctions zastrzega sobie możliwość zwrotu vadium po 
upływie 7 dni roboczych od licytacji.

4. Licytacja w imieniu Klienta
Drugą opcją dla klientów, którzy nie mogą osobiście uczestniczyć w aukcji, jest złożenie zlece-
nia licytacji z limitem. Klienci zainteresowani taką usługą również powinni przesłać wypełniony 
formularz najpóźniej 24 godziny przed rozpoczęciem aukcji. Obowiązuje ten sam formularz 
co w przypadku licytacji telefonicznej. Zawarte w formularzu kwoty nie powinny uwzględniać 
opłaty aukcyjnej i opłat dodatkowych, powinny być wyrażone w polskich złotych oraz zgod-
ne z tabelą postąpień przedstawioną w dalszej części przewodnika. Jeżeli podana kwota nie 
jest zgodna z kwotami w tabeli postąpień zostanie ona obniżona. Nasi pracownicy dołożą 
wszelkich starań, aby klient zakupił wybrany Obiekt w możliwie jak najniższej cenie, nie niższej 
jednak niż cena minimalna. Jeśli limit jest niższy niż cena minimalna wówczas dochodzi do 
transakcji warunkowej. W przypadku dwóch lub większej ilości zleceń z takim samym limitem 
decyduje kolejność zgłoszeń. Opisana usługa jest darmowa i poufna. Licytacja w imieniu klienta 
wymaga wpłaty zwrotnego depozytu-vadium w wysokości 4000zł. Wpłaty należy dokonać na 
konto: Ardor Auctions sp. z o.o Warszawa, ul. Piękna 1A, nr rachunku Pekao SA 94 1240 6292 
1111 0010 7207 4917 lub zgłosić się do pracowników Ardor Auctions w biurze rejestracji 
w celu
zablokowanie kwoty na karcie kredytowej. Ardor Auctions zastrzega sobie możliwość zwrotu 
vadium po upływie 7 dni roboczych od licytacji.



8. Vehicle condition 
Catalogue descriptions do not fully reflect the state of repair of the Vehicle. Lack of such infor-
mation does not automatically mean that the Item is undamaged or flawless. Legal and techni-
cal condition of Vehicles listed in the Catalogue has been established based on the documen-
tation presented by the Owners and on the inspections made by our experts. It is therefore 
advised for prospective buyers to inspect vehicles thoroughly during pre-auction exhibition. 
Upon Buyer’s explicit request we may recommend an expert to help carry out the inspection. 
  
9. Exhibition of Auction Lots 
Pre-auction Exhibitions are available to visitors who have purchased the auction catalogue. 
We encourage prospective buyers to contact our experts, who are willing to answer any 
questions and provide detailed information on each vehicle. 
 
10. Legal restrictions 
According to the provisions of the Act of 23rd July 2003 on the Protection and Care of 
Historical Monuments (Journal of Laws of 2003 No. 162, item 1568, as amended) – export 
of means of transport older than 50 years and worth more than 32 000 Polish Zloty is only 
possible with authorisation of the supervisory authority. 
 
According to the provisions of the Act of 21st November 1996 on Museums (Journal of Laws 
of 2003 No. 5, item 24, as amended) – registered museums have pre-emption right to acquire 
monuments sold at the Auction. 
 
According to the provisions of the Act of 16th November 2000 on Prevention of Bringing 
any Asset Values Originating from Illegal or Undisclosed Sources into Financial Circulation and 
on Counteracting the Financing of Terrorism (Journal of Laws of 2000 No. 116, item 1216, 
as amended) – Auction Organiser is obliged to collect personal data of Buyers who make 
transactions worth more than 15 000 euros. 

11. Catalogue subscription 
In order to subscribe to our catalogues one may contact us at telephone number +48 22 395 
61 26 or at our e-mail address kontakt@ardorauctions.pl. Catalogues are also available on our 
website www.ardorauctions.pl. 

12. Bid bond
Should a person or entity be willing to participate at the Auction reside or registered outside 
the borders of the Republic of Poland, it is mandatory for them to pay the Bid bond. Other-
wise they shall not be entitled to participate at the Auction. Bid bond is set at 2.500,- euros 
(two thousand five hundred) and should be transferred to a dedicated bank account of the 
Auction Organizer handled by the Pekao S.A. bank, account number 56 1240 6292 1978 
0010 7207 5028. Payment has to be made no later than 24 hours prior to commencement 
of the Auction. Bid bond is deemed paid once the amount is put down on the bank account. 
Should a person participating at the Auction, despite their offer being accepted, is not willing 
to perform the contract entered into during the course of Auction, Auction Organizer may 
void the contract, thus retaining the Bid bond. The issued Bid bond is deemed by the Auction 
Organizer as part of the purchase price, auction fee and other additional fees. In other cases 
Auction Organizer shall return the Bid Bond within 14 days after the Auction is concluded 
to the bank account of the Auction participant, from which the Bid Bond was originally trans-
ferred. Auction Organizer may allow a person mentioned in the first sentence, who did not 
issue the Bid Bond within the aforementioned date, by means of an individual decision in form 
of a document.
 
II. AUCTION 
One may take part in the bidding personally, after placing a telephone bid or using limlot. 
 
1. Course of the auction  
The Auction is conducted by an Auctioneer, who reads out Lots and subsequent biddings, 
names bidders, declares bidding closed and names the winner. Bidding is closed the moment 
the hammer falls. This also means that the bidder who offered the highest amount enters 
into a sale agreement with the auction house. Should any dispute arise during bidding, the 
Auctioneer settles it or starts bidding of a given Lot from the beginning. We reserve the right 
to record the bidding using devices registering sound and vision. We reserve the right to only 
auction off Lots submitted by participants prior to the Auction, in which case Lot numbers are 
handed over to the auction house staff. The Auctioneer has the right to freely divide or join 
Lots or to withdraw them. Participation in the auction is governed by TERMS AND CON-
DITIONS OF AUCTION SALE and by this very CUSTOMER’S GUIDELINE. We encourage 
you to get acquainted with these two-part Terms and Conditions. Their aim is to present the 
legal relationship between the Auction House Ardor Auctions and the Auction Buyer. Ardor 
Auctions acts as an intermediary between consignors who put up Lots on the Auction and 
buyers. Transactional conditions can be revoked or amended without giving reasons by means 
of supplements available on the auction site or by announcements made by the Auctioneer. 
Catalogue descriptions may be changed or amended by the Auctioneer or a person designa-
ted by them before Bidding starts. Auction is held in Polish, but on specific request of the par-
ticipants some of the biddings may be held in English or German concurrently. Such requests 

should be expressed at least an hour before the auction together with information which Lot 
they refer to. Bidding of each vehicle is preceded by its presentation. 
2. Deposit
Auction Organizer may require the payment of a Deposit of 4000,- (four thousand) Polish 
złoty. Deposit can be paid in either way:
By making a money transfer to a dedicated bank account of the Auction Organizer handled 
by the Bank Pekao S.A. bank, account number 94 1240 6292 1111 0010 7207 4917. Payment 
has to be made no later than 24 hours prior to commencement of the Auction. Bid bond is 
deemed paid once the amount is put down on the bank account of Auction Organizer, or;
By approaching Ardor Auctions employees directly at the registration desk to secure Deposit 
on the credit card.
Should a person participating at the Auction, despite their offer being accepted, is not willing 
to perform the contract entered into during the course of Auction, Auction Organizer may 
void the contract, thus retaining the Bid bond. The issued Bid bond is deemed by the Auction 
Organizer as part of the purchase price, auction fee and other additional fees. In other cases 
Auction Organizer shall return the Bid Bond within 14 days after the Auction is concluded to 
the bank account of the Auction participant, from which the Bid Bond was originally transfer-
red or, if the Bid Bond was secured on a credit card, it will be reimbursed within 7 days after 
the Auction is concluded.

3. Personal bidding  
In order for a personal bidding to take place one is obliged to fill in an auction form and rece-
ive a number plate. We may ask such person for an identity document (ID card, driving license, 
passport) to verify personal data. Personal data of our customers are strictly confidential 
and remain at the sole disposal of Ardor Auctions and related companies, who are entitled 
to process them to an extent necessary for the execution of bidding tasks. Customers who 
have outstanding balance remaining after previous auctions may be declined the right to take 
part at subsequent auctions. We would like to ask our guests to keep an eye on their number 
plate. Should it be lost, please immediately report this fact to our staff. The number plate must 
be returned to the registration office after the auction. In case a Lot is purchased, one should 
obtain the transaction confirmation.   

 
4. Telephone bidding 
If one is not able to take part in the Auction personally, there is a possibility of bidding over the 
telephone via one of our staff members. Customers interested in such solutions should send 
in a completed order form at least 24 hours prior to the beginning of the auction. We are not 
responsible for execution of orders delivered after that point. Order form is available on the 
final pages of the catalogue, in our office and on our website. Such form should be delivered 
via fax, mail, e-mail or personally. It should also include a photocopy of an identity document in 
order to verify personal data. Our staff member will establish telephone connection with the 
customer before bidding of a desired Lot begins. We are not responsible for the customer 
not being able to take part in the telephone bidding if a number provided by the customer 
is not available. We therefore recommend specifying a maximum amount (not including the 
Auction Fee) we are entitled to bid for on one’s behalf. We reserve the right to record phone 
calls mentioned above. The service is free of charge and fully confidential. Telephone bidding 
requires payment of a repayable security deposit set at 4000 Polish Zloty. Payment should be 
transferred to our bank account with following credentials: Ardor Auctions sp. z o.o Warszawa, 
ul. Piękna 1A, bank account number: Pekao SA 94 1240 6292 1111 0010 7207 4917or turn 
to our staff members at the registration office so that they can block the aforementioned 
account on your credit card. Ardor Auctions reserves the right to repay security deposit after 
seven working days after the auction. 

5. Bidding on customer’s behalf  
Another possibility for customers who are not able to take part in the auction personally is 
to place a bidding order with limlot. Customer interested in such service should submit the 
filled form at least 24 hours prior to the auction. The form should be the same as the one 
for telephone bidding. Amounts specified in the form should not include auction fee or addi-
tional fees, should be expressed in Polish Zloty and be filled in accordance with the table of 
increments, presented in subsequent part of this guideline. Should the specified amount not 
be compliant with the table of increments it will be reduced. Our employees will make every 
effort so that the customer can purchase the chosen Lot at the lowest possible price, but not 
below reserve price. Should the limit imposed by the bidder be lower than the reserve price, 
a conditional transaction is made. Should two orders with an equal limlot be placed, sequence 
of bidding will decide. This service is free of charge and confidential. Bidding on behalf of the 
customer requires payment of a repayable security deposit set at 4000 Polish Zloty. Payment 
should be either transferred to our bank account with following credentials: Ardor Auctions 
sp. z o.o Warszawa, ul. Piękna 1A, bank account number: Pekao SA 94 1240 6292 1111 0010 
7207 4917, or one can turn to our staff members at the registration office so that they can 
block off the aforementioned account on your credit card. Ardor Auctions reserves the right 
to repay security deposit after seven working days after the auction.



1. Płatność
Kupujący zobowiązany jest do zapłaty należności za wylicytowane Obiekty w terminie 4 dni 
roboczych od dnia Aukcji. Przekroczenie wyznaczonego terminu grozi naliczeniem odsetek 
ustawowych za okres opóźnienia w zapłacie. Akceptujemy płatność w gotówce, kartami płat-
niczymi (MasterCard, VISA) oraz przelewem bankowym na konto Pekao SA 94 1240 6292 
1111 0010 7207 4917. W tytule przelewu prosimy wpisać nazwę Aukcji, datę Aukcji, nazwę 
oraz numer Obiektu.

2. Płatność w walutach innych niż polski złoty
Wszystkie transakcje zawierane są w polskich złotych. Na specjalne życzenie po wcześniejszym 
uzgodnieniu dopuszczamy wpłaty w euro, dolarach amerykańskich lub funtach brytyjskich. 
Wartość transakcji opłacanej w innej walucie niż polski złoty będzie powiększona o opłatę 
manipulacyjną w wysokości 1%. Przeliczenia dokonujemy po dziennym kursie kupna waluty 
MBank.

3. Odstąpienie od umowy
W razie opóźnienia nabywcy w zapłacie możemy odstąpić od umowy z nabywcą po bezsku-
tecznym upływie terminu dodatkowego wyznaczonego na zapłatę.

4. Reklamacje
Wszelkie możliwe reklamacje rozpatrywane są zgodnie z przepisami prawa polskiego. W przy-

1. WPROWADZENIE
Każdy Pojazd zaprezentowany w katalogu aukcyjnym przeznaczony jest do sprzedaży na 
warunkach określonych: a) w WARUNKACH SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ, b) w innych in-
formacjach podanych w pozostałych częściach katalogu aukcyjnego, szczególności w PRZE-
WODNIKU DLA KLIENTA, c) w dodatkach do katalogu aukcyjnego lub innych materiałach 
udostępnionych przez Ardor Auctions na Aukcji. W każdym przypadku zmiana warunków 
może nastąpić poprzez stosowny aneks bądź ogłoszenie podane do wiadomości przez Au-
kcjonera przed rozpoczęciem Aukcji. Poprzez licytację na Aukcji, niezależnie czy osobistą, czy za 
pośrednictwem przedstawiciela, czy też na podstawie złożonego zlecenia licytacji telefonicznej 
lub z limitem, licytujący i kupujący wyrażają zgodę na brzmienie niniejszych WARUNKÓW 
SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ ze zmianami i uzupełnieniami.

2. ARDOR AUCTIONS JAKO POŚREDNIK HANDLOWY
Ardor Auctions występuje jako zastępca pośredni działający w imieniu własnym, lecz na rachu-
nek komitenta uprawnionego do rozporządzenia Obiektem, chyba że inaczej zastrzeżono w 
katalogu, jego zmianach lub w ogłoszeniach podanych do wiadomości przed aukcją.

3. LICYTOWANIE NA AUKCJI
1)Ardor Auctions może według swojego uznania odmówić dopuszczenia niektórych osób do 
udziału w Aukcji lub sprzedaży poaukcyjnej. Wszyscy licytujący muszą zarejestrować się przed 
Aukcją, dostarczyć wymagane informacje przewidziane w formularzu rejestracji, okazać doku-
ment potwierdzający tożsamość oraz odebrać lizak z numerem licytacyjnym. 
2) Dla wygody licytujących, którzy nie mogą uczestniczyć w aukcji osobiście, Ardor Auctions 
może zrealizować pisemne zlecenie licytacji. W takim przypadku nieobecni licytujący powinni 
wypełnić formularz „zlecenie licytacji”, który można znaleźć w katalogu, na stronie interneto-
wej Ardor Auctions lub otrzymać w siedzibie Ardor Auctions. Kwoty wskazane przez licytują-
cego w zleceniu licytacji nie powinny zawierać Opłaty aukcyjnej i opłat dodatkowych, powinny 
być wyrażone w polskich złotych. Aukcjoner nie akceptuje zlecenia licytacji, w którym nie ma 
wskazanej maksymalnej kwoty, do której Ardor Auctions może zrealizować zlecenie. Ardor 
Auctions dołoży starań, aby Klient zakupił wybrany Obiekt w możliwie jak najniższej cenie, nie 
niższej jednak niż cena minimalna. Jeśli limit podany przez licytującego jest niższy niż cena mini-
malna, a stanowi jednocześnie najwyższą ofertę, wówczas dochodzi do transakcji warunkowej. 
W przypadku dwóch lub większej ilości zleceń z takim samym limitem decyduje kolejność 
zgłoszeń. Wszystkie zlecenia licytacji wraz z fotokopią dokumentu tożsamości umożliwiającym 
weryfikację danych osobowych powinny być przesłane (pocztą, faxem bądź e-mailem) albo 
dostarczone osobiście do siedziby Ardor Auctions przynajmniej 24 godziny przed rozpoczę-
ciem Aukcji. Dostarczone później zlecenia mogą nie być zrealizowane.
3)Od osób zainteresowanych licytacją przez telefon wymaga się zgłoszenia chęci licytacji tele-
fonicznej poprzez wypełnienie formularza „zlecenie licytacji”, dostępnego w katalogu, na stro-
nie internetowej Ardor Auctions lub w siedzibie Ardor Auctions. Wszystkie zlecenia licytacji 

padku gdy nabywcą Pojazdu jest konsument, Ardor Auctions nie odpowiada z tytułu rękojmi 
za wady fizyczne, jeżeli zostanie ona stwierdzona po upływie roku od dnia wydania rzeczy 
nabywcy. Wobec osób nie będących konsumentami Ardor Auctions nie ponosi odpowiedzial-
ności z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne.

5. Odbiór zakupionego Obiektu
Przy odbiorze zakupionych Obiektów wymagamy okazania dokumentu potwierdzającego 
tożsamość. Obiekty mogą zostać wydane nabywcy lub osobie posiadającej pisemne upoważ-
nienie. Może to nastąpić tylko w momencie pełnej płatności i uregulowania wszystkich zobo-
wiązań wynikających z wcześniejszych zakupów. Zakupione na Aukcji Obiekty powinny być 
odebrane w ciągu 5 dni od zakończenia Aukcji. Jeżeli ta data zostanie przekroczona, doliczane 
są koszty magazynowania w wysokości 300,- (słownie: trzystu) złotych za każdy rozpoczęty 
dzień magazynowania.

6. Transport
Transport pojazdów pozostaje w gestii nabywcy. Organizator Aukcji może wskazać firmy, któ-
re pomogą w realizacji transportu Pojazdu, jednak nie bierze odpowiedzialności za jakość ani 
wykonanie tejże usługi.

7. Pozwolenie na eksport
Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad za-
bytkami (Dz.U. 2014 poz. 1446 z późn. zm.) – na wywóz środków transportu, które mają 
więcej niż 50 lat i ich wartość jest wyższa niż 32 000 zł niezbędne jest uzyskanie pozwolenia 
właściwego organu.

III. PO AUKCJI

WARUNKI SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ

powinny być przesłane (pocztą, faxem, mailem) lub dostarczone osobiście do siedziby Ardor 
Auctions przynajmniej 24 godziny przed rozpoczęciem aukcji. Wymaga się również przesłania 
fotokopii dokumentu tożsamości w celu weryfikacji danych osobowych. Dostarczone póź-
niej zlecenia mogą nie być zrealizowane. Licytacja telefoniczna może być nagrywana, złożenie 
zlecenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nagrywanie rozmowy telefonicznej. Na 
wypadek trudności z połączeniem telefonicznym licytujący może określić na zleceniu limit, do 
którego pracownik Ardor Auctions będzie licytować pomimo braku połączenia. Jeśli żaden 
limit nie jest określony na zleceniu, pracownik Ardor Auctions uznaje w takim wypadku, że 
klient oferuje przynajmniej cenę wywoławczą. 
4) Podczas licytacji, zarówno osobistej, telefonicznej, jak i za pośrednictwem pracownika Ardor 
Auctions, licytujący bierze osobistą odpowiedzialność za zapłatę za wylicytowane Obiekty, co 
opisane jest dokładniej w paragrafie 3 punkcie 5 poniżej, chyba że przed rozpoczęciem aukcji 
zostało wyraźnie uzgodnione na piśmie z Ardor Auctions, że oferent jest pełnomocnikiem 
zidentyfikowanej osoby trzeciej akceptowalnej przez Ardor Auctions. 
5) Usługa licytacji na podstawie zlecenia licytacji nie podlega żadnej opłacie. Ardor Auctions 
zobowiązuje się dochować należytej staranności w realizacji zleceń, jednak nie ponosi odpo-
wiedzialności za niezrealizowanie takich ofert, chyba że wina za brak realizacji zlecenia leży 
wyłącznie po stronie Ardor Auctions.

4. PRZEBIEG AUKCJI
1)O ile nie zastrzeżono inaczej poprzez symbol, każdy Obiekt oferowany jest z zastrzeżeniem 
Ceny minimalnej, która jest poufną najniższą ceną sprzedaży uzgodnioną między Ardor Auc-
tions i komitentem. 
2) Aukcjoner może w każdym momencie aukcji wycofać którykolwiek Obiekt, ponownie za-
oferować przedmiot do sprzedaży (również bezpośrednio po uderzeniu młotkiem) w razie 
zaistnienia błędu bądź sporu co do wyniku licytacji. W powyższym przypadku aukcjoner może 
podjąć wszelkie działania, które uzna za stosowne i racjonalne. Jeżeli jakikolwiek spór co do 
wyniku licytacji powstanie po Aukcji, wynik sprzedaży w ramach Aukcji uznaje się za ostateczny. 
3) Aukcjoner rozpoczyna licytację i decyduje o wysokości kolejnych postąpień. W celu osią-
gnięcia ceny minimalnej Obiektu Aukcjoner i pracownicy Ardor Auctions mogą składać w toku 
licytacji oferty w imieniu komitenta bez wskazania, że czyni to w imieniu komitenta, bądź to 
przez składanie następujących po sobie ofert licytacyjnych, bądź też oferty w odpowiedzi na 
oferty składane przez innych oferentów. Jeżeli nie ma żadnych ofert na dany Obiekt, Aukcjoner 
może uznać przedmiot za niesprzedany. 
4) Ceny na Aukcji podawane są w polskich złotych i w tej walucie powinna być dokonana płat-
ność, chyba że Obiekt w katalogu jest wyceniony w innej walucie: euro lub dolarach amery-
kańskich. Licytacja jest wtedy przeprowadzana w walucie wyceny katalogowej. W odpowiedzi 
na potrzeby klientów zagranicznych Estymacje w katalogu aukcyjnym mogą być podawane 
także w euro, funtach brytyjskich i dolarach amerykańskich, odzwierciedlając w przybliżeniu 
cenę przy obecnym kursie waluty. Stosownie do tego Estymacje podawane w euro, funtach 



1. Payment  
The Buyer is obliged to pay for the won Lots within four working days from the Auction. Sho-
uld the Buyer fail to pay on time, statutory interest may be charged for the delay period. We 
accept payments in cash, by card payment (MasterCard, VISA) or bank transfer to our bank 
account number: Pekao SA 94 1240 6292 1111 0010 7207 4917. Payment title should include 
the name and date of the auction, as well as the name and number of the Lot. 
 
2. Payment in currencies other than Polish Zloty  
All the transactions are made in Polish Zloty. However, upon special request we may accept 
payments other currencies, such as Euros, US Dollars or British Pounds after prior notice. 
Value of transactions paid in currencies other than Polish Zloty will be increased by a handing 
fee (1 % of the total transaction value). The final amount is calculated according to the mBank’s 
daily buying rate of a given currency. 
 
3. Withdrawal from the contract 
In the event of delayed payment we may withdraw from the contract after the additional 
term for payment of the amount due expires ineffectively. Ardor Auctions is authorized to 
make a declaration of withdrawal from the buyer within no more than 6 months of the date 
of auction.
 

1. INTRODUCTION

Each vehicle presented in the auction catalogue is destined for sale on conditions described 

in a) TERMS AND CONDITIONS OF AUCTION SALE, b) in other information specified 

in remaining parts of the auction catalogue, especially in the CUSTOMER’S GUIDELINE, c) 

in supplements to the auction catalogue or other materials made public by Ardor Auctions 

during the Auction. In any case conditions may be changed by means of an appropriate sup-

plement or announcement voiced by the Auctioneer before the Auction. Bidders and buyers 

consent to the TERMS AND CONDITIONS OF AUCTION SALE with its amendments and 

supplements by taking part at the bidding, regardless of whether they do it personally, by a 

representative, telephone or limlot. 

 

2. ARDOR AUCTIONS AS A TRADE INTERMEDIARY

Ardor Auctions acts as an indirect deputy acting on its own behalf, but for the account of a 

consignor entitled to the disposal of the Lot, unless provided otherwise in the catalogue, its 

amendments or announcements voiced prior to the auction.  

 

3. BIDDING AT THE AUCTION

1) Ardor Auctions may prevent certain persons from taking part at the Auction or at the 

post-auction sale at its own discretion. All the bidders must register prior to the auction, 

deliver necessary information provided for in the registration form, present a document con-

firming their identity and receive a number plate. 2) For the sake of the convenience of bid-

ders, who are not able attend the auction personally, Ardor Auctions may execute a written 

bidding order. In such case absent bidders should fill in the “bidding order” form, which can 

be found in the catalogue, on the Ardor Auctions website or in the office Ardor Auctions. 

Amounts specified in the bidding order shall not include auction fee and additional fees and 

should be expressed in Polish Zloty. The Auctioneer shall not accept a bidding order without 

the maximum amount, up to which Ardor Auctions may execute the order. Ardor Auctions 

will make any effort so that the customer can purchase the chosen Lot at the lowest possible 

price, but not below reserve price. Should the limit imposed by the bidder be lower than the 

reserce price, but at the same time be the highest offer, a conditional transaction takes place. 

Should there be two orders with equal limlot, the sequence of bidding will decide.  All the 

bidding orders together with photocopies of identity documents that allow for verification 

of personal data should be sent (via mail, fax or e-mail) or delivered personally to the Ardor 

Auctions office at least 24 hours prior to the auction. Orders submitted after this point may 

not be executed. 3) Persons interested in taking part at the bidding via telephone are obliged 

to express their will of doing so by filling in the “bidding order” form, available in the catalogue, 

on the Ardor Auctions website or in the Ardor Auctions office. All bidding orders should be 

sent (via mail, fax or e-mail) or delivered personally to the Ardor Auctions office at least 24 

hours prior to the auction. Photocopies of identity documents that allow for verification of 

personal data are also required. Orders submitted after this moment may not be executed. 

4. Complaints  
All the complaints are handled in accordance with the Polish law. If the person who purchases 
Lot is a consumer, Ardor Auctions shall not be liable for physical defects under statuatory 
warranty if they come to light after more than a year from handing the purchase over to the 
buyer. Ardor Auctions shall not be rendered liable towards persons who are not consumers 
for physical and legal defects.
 
5. Receipt of the purchased Lot  
Handing over the Lot requires the buyer to show a document proving their identity. Lots 
may be handed over to the buyer himself or to a holder of a written authorisation. This may 
occur only once full payment and outstanding payments resulting from previous purchases 
have been made. Purchased Lots should be received within 5 days after the auction. Should 
this date be exceeded, storage fee of 300,- (three hunderd) Polish złoty for each commenced 
day of storage will be applied.
 
6. Shipping  
Shipping of vehicles is left to the buyer. The Ardor Auctions auction house may appoint com-
panies who will help transport the vehicle, but will not bear responsibility for quality or exe-
cution of this service. 
 
7. Export permit  
According to the provisions of the Act of 23 July 2003 on the protection and care of historical 
monuments (Journal of Laws of 2003 No. 162, item 1568, as amended), in order to be able to 
export means of transport older than 50 years and worth more than 32 000 Polish Zloty, it is 
necessary to obtain permission from the relevant competent authority. 

III. AFTER THE AUCTION

TERMS AND CONDITIONS OF AUCTION SALE

Telephone bidding may be recorded, by submitting order one giving a consent to recording 

the phone call. In the event of difficulties regarding the phone connection, the bidder may 

specify the highest amount up to which the employee of the auction house is entitled to bid 

for despite lack of connection. 

Should there be no limit specified on the order, employee of the auction house assumes that 

the bidder is offering an amount at least equal to Reserve Price. 4) During the bidding, be it 

personal, telephone or via an Ardor Auctions employee, the bidder is personally responsible 

for making a payment for the won Lots, which is precisely described in paragraph No. 3, point 

5 below, unless it was previously agreed with Ardor Auctions in form of a written statement, 

that the bidder is a plenipotentiary of an identified third party accepted by Ardor Auctions. 

5) Bidding service based on the bidding form is free of charge. Ardor Auctions is obliged to 

execute orders with due diligence, but is not responsible for failing to do so, unless the fault 

lies solely with Ardor Auctions. 

 

4. COURSE OF THE AUCTION 

1) Each Lot is offered subject to a Reserve Price, which is a confidential sales price set by Ar-

dor Auctions and the consignor, unless provided otherwise via symbol. 2) The Auctioneer may 

withdraw any Lot at any point of the auction, or put it back on offer once again (also directly 

after the hammer fall) if any errors or disputes as to the results of bidding should arise. In 

such event the Auctioneer may undertake any action they deem appropriate and reasonable. 

Should any dispute as to the outcome of bidding arise after the auction, the outcome of 

the auction is deemed final. 3) The Auctioneer starts the bidding and decides on how high 

increments should be. In order to meet the Reserve Price of the Lot, the Auction Organiser 

and the employees of Ardor Auctions may submit offers on behalf of a consignor in the 

course of bidding without hinting at the fact they’re doing so on their behalf, be it by making 

subsequent bidding offers, or making offers in response to offers made by other bidders. 

Should there be no bidding offers for a given Lot, the Auctioneer may deem the Lot unsold. 

4) Prices during the auction are expressed in Polish Zloty. The payment should be made in 

this currency, unless the Lot is priced in Euros or US Dollars according to the catalogue. 

Bidding is then conducted in the same currency as the one specified in catalogue pricing. In 

order to cater for the demands of our foreign customers, estimates in the catalogue can be 

expressed in Euros, British Pounds or US Dollars, reflecting the approximate price given the 

current exchange rate. Estimates expressed in Euros, British Pounds or US Dollars are purely 

indicative. 5) The bidder who offered the highest amount accepted by the Auctioneer wins 

the bidding. The stroke of the hammer means that the highest offer has been accepted and 

that a purchase agreement between Ardor Auctions and the buyer has been made. Risk and 

liability for the Lot  which becomes the property of the buyer, have been described in paragraph 
6 below. 6) Each post-auction sale of Lots offered on auction are also subject to TERMS AND 
CONDITIONS OF AUCTION SALE. 



brytyjskich i dolarach amerykańskich mają charakter wyłącznie orientacyjny. 
5) Licytujący, który zaoferował najwyższą kwotę zaakceptowaną przez Aukcjonera, jest zwy-
cięzcą licytacji. Uderzenie młotkiem przez Aukcjonera oznacza akceptację najwyższej oferty i 
zawarcie umowy sprzedaży między Ardor Auctions a kupującym. Ryzyko i odpowiedzialność 
za Obiekt przechodzący na własność kupującego opisane zostały w paragrafie 6 poniżej. 
6) Każda poaukcyjna sprzedaż Obiektów oferowanych na aukcji podlega również WARUN-
KOM SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ. 

5. CENA NABYCIA I OPŁATA AUKCYJNA
1)Do kwoty wylicytowanej doliczana jest Opłata aukcyjna oraz opłaty dodatkowe wynikające 
z oznaczeń katalogowych Obiektu. Opłata aukcyjna stanowi część końcowej ceny Obiektu  
i reprezentuje 15% kwoty wylicytowanej. 2) Do kwoty wylicytowanej mogą zostać doliczone 
inne podatki i opłaty, jeśli w katalogu zaznaczone to zostało odpowiednimi oznaczeniami .   
3) Jeśli nie uzgodniono inaczej, kupujący jest zobowiązany uiścić należność w terminie 5 dni od 
daty aukcji, niezależnie od uzyskania pozwolenia na eksport czy innych pozwoleń. Opłaty mają 
być uiszczone w polskich złotych gotówką, kartą lub przelewem bankowym: a) Ardor Auc-
tions akceptuje płatność kartami płatniczymi MasterCard, VISA b) Ardor Auctions akceptuje 
płatność przelewem bankowym na konto Pekao SA 94 1240 6292 1111 0010 7207 4917, 
W tytule prosimy wpisać nazwę aukcji, datę aukcji, nazwę oraz numer Obiektu. 4) Wpłacone 
Wadium lub Depozyt Ardor Auctions zalicza na poczet zapłaty wylicytowanej kwoty, opłaty 
aukcyjnej oraz opłat dodatkowych. 5) Własność zakupionego Obiektu nie przejdzie na ku-
pującego, dopóki Ardor Auctions nie otrzyma pełnej ceny nabycia za Obiekt, w tym opłaty 
aukcyjnej. Ardor Auctions nie jest zobowiązana do przekazania Obiektu kupującemu do chwili 
przeniesienia własności Obiektu na kupującego. Wcześniejsze przekazanie Obiektu kupują-
cemu nie jest równoznaczne z przeniesieniem prawa własności Obiektu na kupującego ani 
zwolnieniem z obowiązku zapłaty przez niego ceny nabycia.

6. ODBIÓR ZAKUPU
1)Odbiór wylicytowanych pojazdów jest możliwy po dokonaniu wpłaty pełnej ceny nabycia 
oraz uregulowaniu innych płatności wobec Ardor Auctions i spółek powiązanych. Jak tylko 
nabywca spełni wszystkie wymagania, powinien skontaktować się z domem aukcyjnym, aby 
umówić się na odbiór pojazdu. 
2) Kupujący powinien odebrać zakupiony Obiekt w terminie 5 dni od daty aukcji. Po tym ter-
minie Ardor Auctions transportuje wszystkie wylicytowane pojazdy do magazynu zewnętrz-
nego, a kupujący obciążony zostanie kosztami transportu oraz magazynowania. Wielkość opłat 
będzie uzależniona od operatora magazynu. Zaakceptowanie niniejszego regulaminu równo-
znaczne jest z zaakceptowaniem regulaminu spółki magazynowej. Po upływie 5 dni od daty 
aukcji na kupującego przechodzi ryzyko utraty i uszkodzenia nieodebranego Obiektu, a także 
ciężary związane z takim Obiektem, w tym koszty jego ubezpieczenia. Ardor Auctions odpo-
wiada względem kupującego za szkody z tytułu straty lub uszkodzenia Obiektu, jednak jedynie 
do wysokości ceny nabycia Obiektu.
3)Jeżeli Klient sam wybierze firmę transportową, jej przedstawiciel powinien skontaktować się 
z Ardor Auctions telefonicznie przed planowanym odbiorem pojazdu. 
4) Ardor Auctions będzie wymagało okazania dowodu osobistego przed przekazaniem 
Obiektu nabywcy bądź jego przedstawicielowi, który dodatkowo powinien posiadać pisemne 
upoważnienie od nabywcy.

7. BRAK PŁATNOŚCI
Bez uszczerbku dla innych praw sprzedającego, w przypadku gdy nabywca nie uiści pełnej ceny 
nabycia za Obiekt w terminie 5 dni od daty aukcji, Ardor Auctions może zastosować jeden lub 
kilka z poniższych środków prawnych: 
a) przechować Obiekt w magazynie Ardor Auctions  lub w innym miejscu na ryzyko i koszt 
Klienta; b) odstąpić od umowy sprzedaży Obiektu, zatrzymując dotychczasowe opłaty na po-
czet pokrycia szkód; 
c) odrzucić zlecenie nabywcy w przyszłości lub zrealizować takie zlecenie pod warunkiem 
uiszczenia kaucji; 
d) naliczać odsetki ustawowe w wysokości 12% w skali roku od dnia wymagalności płatności 
do dnia zapłaty pełnej ceny nabycia; 
e) odsprzedać Obiekt na aukcji lub prywatnie z Estymacjami i Ceną Minimalną ustaloną przez 
Ardor Auctions. Jeśli Obiekt na drugiej aukcji sprzeda się za kwotę niższą niż cena nabycia, na 
której kupujący wylicytował Obiekt, nabywca pozostający w zwłoce będzie zobowiązany do 
pokrycia różnicy wraz z kosztami przeprowadzenia dodatkowej aukcji; 
f) wszcząć postępowanie sądowe przeciwko kupującemu w celu odzyskania zaległości; 
g) potrącić należności nabywcy względem Ardor Auctions z wierzytelności wobec tego na-
bywcy wynikających z innych transakcji; 
h) podjąć wszelkie inne działania odpowiednie do zaistniałych okoliczności.

8. DANE OSOBOWE KLIENTA
W związku ze świadczonymi usługami oraz wymogami prawnymi związanymi z przeprowa-
dzeniem aukcji Ardor Auctions może wymagać od Klientów podania danych osobowych lub 
w niektórych przypadkach (np. w celu sprawdzenia wypłacalności, poświadczenia tożsamości 
Klienta lub w celu uniknięcia fałszerstwa) pozyskać dane o Kliencie od osób trzecich. Ardor 
Auctions może również wykorzystać dane osobowe dostarczone przez Klienta w celach mar-
ketingowych, dostarczając materiały o produktach, usługach bądź wydarzeniach organizowa-
nych przez Ardor Auctions oraz spółki powiązane. Zgadzając się na WARUNKI SPRZEDAŻY 
AUKCYJNEJ i podając dane osobowe, klienci zgadzają się, że Ardor Auctions i spółki powią-
zane mogą wykorzystać te dane do ww. celów. Jeśli Klient chciałby uzyskać więcej informacji 
o polityce prywatności, skorygować swoje dane lub zrezygnować z dalszej korespondencji 
marketingowej, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

9. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
1)Ardor Auctions wyłącza wszelkie gwarancje w najszerszym zakresie dopuszczonym pra-
wem. 2) Całkowita odpowiedzialność Ardor Auctions będzie ograniczona wyłącznie do ceny 
nabycia zapłaconej przez kupującego. 3) Ardor Auctions nie jest odpowiedzialna za pomyłki 
słowne czy na piśmie w informacjach podanych Klientom oraz nie ponosi odpowiedzialności 
wobec żadnego licytującego za błędy w trakcie prowadzonej aukcji lub popełnione w innym 
zakresie związanym ze sprzedażą pojazdu. 4) Ardor Auctions nie bierze odpowiedzialności 
wobec kupującego za szkody przewyższające cenę nabyciaj, niezależnie czy taka szkoda jest 
charakteryzowana jako bezpośrednia, pośrednia, szczególna, przypadkowa czy następcza. Ar-
dor Auctions nie jest zobowiązane do zapłaty odsetek od ceny zakupu. 5) Żaden przepis  
w niniejszych WARUNKACH SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ nie wyklucza lub nie ogranicza od-
powiedzialności Ardor Auctions wobec kupującego, wynikającej z jakiegokolwiek oszustwa 
bądź świadomego wprowadzenia w błąd, lub z winy umyślnej.

10. PRAWA AUTORSKIE
Prawa autorskie do wszystkich zdjęć, ilustracji i tekstów związanych z Obiektem, sporządzo-
nych przez lub dla Ardor Auctions, włączając zawartość tego katalogu, stanowią własność Ar-
dor Auctions. Nie mogą być one wykorzystane przez kupującego ani inne osoby bez uprzed-
niej zgody pisemnej Ardor Auctions.

11. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1)Niniejsze WARUNIKI SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ wraz późniejszymi zmianami i uzupełnie-
niami, o których mowa wparagrafie 1 powyżej, wyczerpują całość praw i obowiązków pomię-
dzy stronami w odniesieniu do sprzedaży Obiektu. 
2) Wszelkie zawiadomienia powinny być kierowane na piśmie na adres Ardor Auctions. Po-
wiadomienia kierowane do Klientów będą przesyłane na adres podany w ostatnim piśmie 
do Ardor Auctions. 
3) Jeśli jakiekolwiek z postanowień WARUNKÓW SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ okazałoby się 
nieważne, bezskuteczne lub niemożliwe do zastosowania, pozostałe postanowienia będą na-
dal obowiązywać. Brak działania lub opóźnienie w wykonywaniu praw wynikających z WA-
RUNKÓW SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ nie oznacza zrzeczenia się praw lub zwolnienia z obo-
wiązków ani nie uchyla obowiązywalności całości bądź części z postanowień WARUNKÓW 
SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ.

12. PRAWO OBOWIĄZUJĄCE
Prawa i obowiązki stron wynikające z niniejszych WARUNKÓW SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ, 
przebieg aukcji i jakiekolwiek sprawy związane z powyższymi postanowieniami podlegają pra-
wu polskiemu. Dom Aukcyjny Ardor Auctions w szczególności zwraca uwagę na przepisy: 1) 
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162 poz. 
1568, z późn. zm.) – wywóz określonych Obiektów poza granice kraju wymaga zgody odpo-
wiednich władz, 2) ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24, 
z późn. zm.) – muzea rejestrowane mają prawo pierwokupu zabytków bezpośrednio na aukcji 
za kwotę wylicytowaną powiększoną o opłatę aukcyjną, 3) ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o 
przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących 
z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu 
(Dz. U.z 2000r. Nr 116, poz. 1216 z późn. zm.) – Dom Aukcyjny jest zobowiązany do zbierania 
danych osobowych nabywców dokonujących transakcji w kwocie powyżej 15 000 euro.

13.STAN TECHNICZNY
Wszelkie informacje na temat stanu technicznego pojazdu mają charakter tylko informacyjny. 
Mimo dbałości o jakość i rzetelny opis pojazdów w katalogu Ardor Auctions nie odpowiada 
za ocenę stanu technicznego pojazdu. Pojazd jest sprzedawany bez jakichkolwiek gwarancji 
wydawanych przez Ardor Auctions.



5. PURCHASE PRICE AND AUCTION FEE

Auction fee and additional fees mentioned in the catalogue are charged on top of the ham-

mer price. Auction fee is a part of the final price of the Lot and is set at 10 per cent of the 

bided price. 2) Other taxes and fees may be charged on top of the hammer price, if it was 

explicitly stated in the catalogue in form of appropriate markings.. 3) Unless agreed other-

wise, the buyer is obliged to pay the full purchase price for a given lot within five days from 

the auction, regardless of whether they obtained export permit or other permits. Payments 

shall be made in Polish Zloty in cash, by credit card or via money transfer: a) Ardor Auctions 

only accepts payment by Master Card or VISA payment cards b) Ardor Auctions only accepts 

money transfers to the bank account with following credentials: Ardor Auctions sp. z o.o War-

szawa, Piękna 1A, bank account number: Pekao SA 94 1240 6292 1111 0010 7207 4917. 

The transfer title should include the name of the auction, its date, Lot name and number. 

4) Ownership of the Lot shall not be transferred to the Buyer unless Ardor Auctions has 

received the full purchase price of the Lot, including the Auction Fee. Ardor Auctions is not 

obliged to hand the Lot over to the customer unless ownership is transferred to the Buyer. 

Earlier handover is not equal to transferring ownership of the Lot to the Buyer or waiving the 

obligation to pay the purchase price. 

 

6. PURCHASE HANDOVER 

1) Handing over vehicles purchased at auction to the Buyer is only possible after the full 

purchase price and other payments to Ardor Auctions and its subsidiaries are paid. As soon 

as the Buyer meets those requirements, they should contact the auction house, to arrange 

the handover of the vehicle. 

2)The Buyer should receive the purchased Lot within five days from the auction. After that 

Ardor Auctions transports all vehicles sold at auction to an external warehouse, passing the 

costs of shipping and storage on to the buyer. The cost will depend on the operator of the 

warehouse. Accepting these Terms and Conditions is equal to accepting the Terms and Con-

ditions of the warehouse company. After five days from the auction the buyer bears the 

risk of losing or damaging the unreceived Lot, as well as burdens related to such Lot, such 

as insurance costs. Ardor Auctions is liable to the buyer for damages arising from losing or 

damaging the Lot, but only to an amount equal to its purchase price. 3) Should the customer 

choose a shipping company themselves, its representative should contact Ardor Auctions by 

telephone prior to planned vehicle receipt. 4) Ardor Auctions will require an identity card 

prior to handing the Lot over to the buyer or their representative, who also should have a 

written authorization from the Buyer at their disposal. 

 

7. MISSING PAYMENT

Should the Buyer fail to pay the full purchase price for a given lot within five days from the 

auction, Ardor Auction may take one of the following legal actions without prejudice to any 

other rights which the seller may have: a) store the Lot in the Ardor Auctions storage facility 

or other in other storage space at the customer’s expenses and risks; b) withdraw from the 

sales agreement while retaining all the fees to cover the damage.; c) reject the buyer’s order in 

the future or process the order provided that he pays a deposit; d) charge interest at a yearly 

rate of 12 per cent from the date of due payment till the day of actual payment; e) sell the Lot 

at an auction or privately with estimations and reserve price set by Ardor Auctions. Should 

a Lot be sold at the second auction for a smaller amount than the purchase price bid by the 

original buyer, the buyer in default shall be obliged to cover the difference together with the 

cost of conducting another auction; f) initiate legal proceedings against the Buyer in order 

to recover default payments; g) offset receivables of Ardor Auctions from a claim against 

this buyer resulting from other transactions; h) undertake any other actions appropriate to 

existing circumstances. 

 

8. CUSTOMER PERSONAL DATA 

In relation to provided services and legal requirements related to conducting auctions, Ardor 

Auctions may require customers’ personal data or obtain such data from third parties in 

specific cases (e.g. to check solvency, prove identity or to prevent fraud). Ardor Auctions may 

also use customers’ personal data for marketing purposes, providing materials on products, 

services or events organised by Ardor Auctions or its subsidiaries. By agreeing to TERMS AND 

CONDITIONS OF AUCTION SALE and providing personal data, customers also give con-

sent to Ardor Auctions and its subsidiaries to use this data to the aforementioned purposes. 

Should a customer want to obtain additional information on our privacy policy, amend their 

personal data or opt out of further marketing correspondence, we encourage them to con-

tact us via email or telephone. 

 

9. LIMITATION OF LIABILITY  

1) Ardor Auctions excludes all the guarantees to the extent permitted by law. 2) Ardor Auc-

tions’ sole responsibility shall be limited to the transaction price paid by the buyer. 3) Ardor 

Auctions is not responsible for verbal or non-verbal errors in information given to customers, 

nor is it liable to any of the bidders for errors occurring during the auction or made in other 

respect, related to sale of the vehicle. 4) Ardor Auctions shall not be liable to the buyer for 

damages worth more than the purchase price, regardless of whether such damage is labelled 

as direct, indirect, particular, incidental or consequent. Ardor Auctions shall not be liable to pay 

interest on purchase price. 5) No regulation in these very TERMS AND CONDITIONS OF 

AUCTION SALE excludes or limits responsibility of Ardor Auctions towards the buyer arising 

out of any fraud, fraudulent misrepresentation or intentional fault. 

 

10. COPYRIGHT

Copyright of the photographs, illustrations or texts related to the Lot, prepared by or for 

Ardor Auctions, including the content of this very catalogue, are a property of Ardor Auc-

tions. They cannot be used by a Buyer or any other persons without prior written consent 

of Ardor Auctions. 

 

11. GENERAL RULES

1) These TERMS AND CONDITIONS OF AUCTION SALE, together with amendments and 

supplements introduced later, mentioned in the 1st paragraph above, exhaust the entirety 

of laws and obligations between parties in relation to sales of the Lot. 2) Any notifications 

should be sent directly to Ardor Auctions in a written form. Notifications addressed to the 

customers will be sent to the address specified in the last written statement addressed to 

Ardor Auctions. 3) Should any of the regulations included in the TERMS AND CONDITIONS 

OF AUCTION SALE turn out to be null and void, unenforceable or impossible to apply, the 

rest of the regulations shall still prevail. Lack of action or delay in exercising any of the rights 

arising out of e TERMS AND CONDITIONS OF AUCTION SALE is not equal to waiving the 

rights or exemptions from any duties, nor does it repeal the effectiveness of all the regulations 

included in TERMS AND CONDITIONS OF AUCTION SALE. 

 

12. PREVAILING LAW 

Laws and obligations of parties arising out of these TERMS AND CONDITIONS OF AUC-

TION SALE, conduct of the auction and any matters related to those provisions are subject to 

Polish law. Auction house Ardor Auctions pays particular attention to provisions of: 

Act of 23 July 2003 on The Protection and Care of Historical Monuments (Journal of Laws 

of 2003 No. 162, item 1568, as amended), in order to export certain Items it is necessary to 

obtain permission from the relevant competent authority. 

According to the provisions of the Act of 21st November 1996 on Museums (Journal of Laws 

of 2003 No. 5, item 24, as amended) – registered museums have pre-emption right to acquire 

monuments sold at the Auction at the bided price plus auction fee, 

Act of 16th November 2000 on Prevention of Bringing any Asset Values Originating from 

Illegal or Undisclosed Sources into Financial Circulation and on Counteracting the Financing 

of Ferrorism (Journal of Laws of 2000 No. 116, item 1216, as amended) – Auction Organiser 

is obliged to collect personal data of Buyers who make transactions worth more than 15 

000 Euros. 

 

13. TECHNICAL CONDITION

Any information regarding the technical condition are purely indicative. Despite our attempts 

to maintain the best possible quality and create an accurate description of vehicles featured 

in the catalogue, Ardor Auction is not responsible for the actual technical condition of the 

vehicle. The car is sold without any warranties issued by Ardor Auctions. 
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Jeśli posiadasz obraz
lub inny przedmiot
kolekcjonerski,
skontaktuj się z nami...

osobiście, przynosząc 
obiekt do Działu Przyjeć...

3
e-mailem, wysyłając 
zdjęcie (do 2 MB)
i opis na adres:
wyceny@desa.pl...

lub wysyłając zdjęcia  
i opisy tradycyjnym listem.

Obiekty przyjmowane
są w depozyt na dokument 
Pokwitowania Tymczasowego.

Poczekaj na odpowiedź.  
Komisja wstępnie oceni 
obiekty na podstawie 
otrzymanych zdjeć 
w terminie 14 dni.

7
Nasz pracownik przedstawi 
 Ci ocenę komisji...

skontaktuje się z Tobą
i poprosi o dostarczenie 
obiektu, który uznamy 
za interesujący.

Poprosimy o dostarczenie
obiektu osobiście lub
pomożemy zorganizować
transport.

Będąc w posiadaniu 
obiektu, zweryfikujemy 
wycenę i uzgodnimy 
warunki sprzedaży.

11
Następnie zaprosimy 
do podpisania umowy komisowej 
w naszym biurze, lub wyślemy 
dokument do podpisu pocztą 
bądź jego skan drogą e-mailową.

Sprzedawanie obrazów za pośrednictwem DESY Unicum jest proste. 
Wstepną wycenę otrzymasz bezpłatnie, nawet nie wychodząc z domu.

Nie wszystkie obiekty mogą być włączone do oferty aukcyjnej, niektóre 
przeznaczamy do sprzedaży w naszych galeriach. Obiekty galeryjne  
prezentowane są również na naszej stronie internetowej www.desa.pl.

8 9 10

JAK SPRZEDAĆ OBIEKT NA AUKCJI  
W DESA UNICUM?





Dom Aukcyjny Desa Unicum, ul. Piękna 1A, Warszawa, tel. 22 163 66 00, www.desa.pl

“Szkoła Zakopiańska”, Dziewczyna z piłką, lata 30. XX w.

RZEŹBA i foRmy PRZEStRZEnnE

Aukcja 28 marca 2019, godz. 19

Wystawa obiektów: 18 – 28 marca 2019



Dom Aukcyjny Desa Unicum, ul. Piękna 1A, Warszawa, tel. 22 163 66 00, www.desa.pl

franciszek Siedlecki, ”Przedwiośnie”, 1925 r.

ARt oUtLEt
SZtUkA DAWnA

Aukcja 21 marca 2019, godz. 19

Wystawa obiektów: 11 – 21 marca 2019



Przyjmujemy obiekty na nadchodzące aukcje

Sztuka WSPÓŁczeSna

KlAsycy AwAngArdy po 1945: 30 maja 2019

Termin przyjmowania obiektów: do 19 kwieTnia 2019
kontakt: Anna Szynkarczuk a.szynkarczuk@desa.pl, 664 150 866

nowe poKolenie po 1989: 13 czerwca 2019

Termin przyjmowania obiektów: do 6 maja 2019
kontakt: Artur Dumanowski a.dumanowski@desa.pl, 795 122 725

Termin przyjmowania obiektów:  do 28 LUTeGO 2019
kontakt: Katarzyna Żebrowska k.zebrowska@desa.pl, 539 546 701

FotogrAFiA KoleKcjonersKA: 4 kwieTnia 2019

prAce nA pApierze: 25 kwieTnia 2019

Termin przyjmowania obiektów: do 15 marca 2019
kontakt: Agata Matusielańska a.matusielanska@desa.pl, 539 546 699



 Terminy nadchodzących aukcji: www.desa.pl

KlAsycy AwAngArdy po 1945: 30 maja 2019

nowe poKolenie po 1989: 13 czerwca 2019

FotogrAFiA KoleKcjonersKA: 4 kwieTnia 2019



PrzyjmUjemy ObiekTy na nadchOdzące aUkcje

SzTUka dawna

Termin przyjmowania obiektów: do 12 kwieTnia 2019

 kontakt: Małgorzata Skwarek m.skwarek@desa.pl, 795 121 576

prAce nA pApierze: 23 maja 2019

Termin przyjmowania obiektów:  do 22 LUTeGO 2019
kontakt: Magdalena Kuś m.kus@desa.pl, 795 122 718

iKony i sztuKA rosyjsKA: 2 kwieTnia 2019

Termin przyjmowania obiektów: do 25 kwieTnia 2019

kontakt: Tomasz Dziewicki t.dziewicki@desa.pl, 735 208 999

XiX wieK, modernizm, międzywojnie: 6 czerwca 2019

Termin przyjmowania obiektów: do 29 marca 2019

kontakt: Marek Wasilewicz m.wasilewicz@desa.pl, 795 122 702

grAFiKA ArtystycznA: 9 maja 2019



 Terminy nadchodzących aukcji: www.desa.pl

iKony i sztuKA rosyjsKA: 2 kwieTnia 2019

XiX wieK, modernizm, międzywojnie: 6 czerwca 2019

grAFiKA ArtystycznA: 9 maja 2019



Zlecenie licytacji z limitem lub licytacja telefoniczna to proste sposoby wzięcia udziału w aukcji, 
które nie skutkują żadnymi dodatkowymi kosztami dla Nabywcy.

  Zlecenie licytacji z limitem      Zlecenie telefoniczne

Zlecenie musi być dostarczone (osobiście, pocztą, faksem lub e-mailem) do siedziby Domu Aukcyjnego  
nie później niż 24 godziny przed rozpoczęciem licytacji.

Prosimy czytelnie wypełnić formularz, by uniknąć ewentualnych pomyłek

ZLECENIE LICYTACJI

Ja niżej podpisany/-a oświadczam, że:
1) zapoznałem/-am się i akceptuję WARUNKI SPRZEDAŻY 
AUKCYJNEJ I WARUNKI AUTENTYCZNOŚCI Ardor 
Auctions opublikowane w katalogu aukcyjnym,
2) zobowiązuję się do zrealizowania zawartych transakcji zgodnie 
z niniejszymi WARUNKAMI, w szczególności do zapłacenia 
wylicytowanej kwoty powiększonej o opłatę aukcyjną w terminie 
10 dni od daty aukcji,
3) wszelkie dane zawarte w niniejszym formularzu są prawdziwe 
i zgodne z moją najlepszą wiedzą. W przypadku zatajenia 
lub podania nieprawdziwych danych Ardor Auctions nie ponosi 
odpowiedzialności,
4) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
w celach koniecznych do realizacji niniejszego zlecenia,  zgodnie 
z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, przez 
Ardor Auctions oraz podmioty powiązane z Ardor Auctions  
w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych,
5)  wyrażam zgodę    nie wyrażam  zgody  na przetwa- 
rzanie moich danych osobowych w celach marketingowych 
oraz na przesyłanie katalogów wydawanych przez Ardor Auctions, 
a  także przesyłanie drogą elektroniczną informacji handlowych, 
zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, 
przez Ardor Auctions oraz podmioty powiązane z Ardor Auctions  
w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych,
6) zostałem poinformowany/-a, że administratorem moich danych 
osobowych jest Ardor Auctions. oraz  że  przysługuje mi prawo 
wglądu do treści moich danych oraz prawo do ich poprawienia,
7) zostałem poinformowany, że dane osobowe podane 
w  niniejszym formularzu nie będą nikomu udostępniane, 
z  wyjątkiem wypadków obowiązkowego udzielania informacji 
określonych w przepisach ustaw.

Przed przyjęciem zlecenia licytacji pracownik Domu Aukcyjnego ma prawo prosić o podanie pełnych danych 
osobowych oraz o dokument potwierdzający tożsamość osoby rejestrowanej (dowód osobisty, paszport, 
prawo jazdy; w przypadku zleceń przesyłanych e-mailem, pocztą lub faksem: w formie kserokopii lub skanu 
takiego dokumentu).

 

Imię i nazwisko    

Dowód osobisty (seria i numer)          NIP (dla firm) 

Adres: ulica         nr domu         nr mieszkania

Miasto                           Kod pocztowy

Adres e-mail 

Telefon / faks 

                                   

Skąd dowiedzieli się Państwo o Ardor Auctions?

z prasy      z mailingu   z reklamy internetowej      z reklamy zewnętrznej      z radia

od rodziny/znajomych    z imiennego zaproszenia    inną drogą

Nr kat. Autor, tytuł
Maksymalna oferowana kwota 

(bez opłaty aukcyjnej)  
lub licytacja telefoniczna

Należność za zakupiony obiekt 

  Wpłacę na konto bankowe: mBank  

25 1140 2062 0000 3056 1400 1006

  Wpłacę w kasie firmy (pn.-pt. w godz. 11–19)

Faktura
Proszę o przekazanie informacji zawartych w transakcjach: 

  telefonicznie                      faksem

  listownie                            e-mailem 

  Proszę o wystawienie faktury VAT bez podpisu odbiorcy

Data i podpis klienta składającego zlecenie Data i podpis pracownika Ardor Auctions

Ardor Auctions Sp. z o.o. ul. Piękna 1A, 02-797 Warszawa, tel.22 395 61 26, email: kontakt@ardorauctions.pl,
www.ardorauctions.pl, NIP 521 368 35 28 REGON 360183852 KRS 0000532509

Zlecenie licytacji z limitem
Podanie przez Klienta limitu licytacji jest informacją ściśle poufną. 
Dom Aukcyjny będzie reprezentował w licytacji Nabywcę               
do podanej kwoty, gwarantując jednocześnie nabycie obiektu     
za najniższą możliwą kwotę. Dom Aukcyjny nie przyjmuje zleceń 
bez górnego limitu. W przypadku zaistnienia kilku zleceń w tej 
samej wysokości Dom Aukcyjny będzie reprezentował Klienta, 
którego zlecenie zostało złożone najwcześniej. 
Zgadzam się na jedno postąpienie w górę w przypadku 
wystąpienia innego zlecenia o tej samej wysokości:        

 Tak                Nie

Zlecenie telefoniczne 
W przypadku zlecenia licytacji telefonicznej prosimy o podanie 
numeru telefonu aktualnego w czasie aukcji. Pracownicy Domu 
Aukcyjnego połączą się z Państwem chwilę przed rozpoczęciem 
licytacji wybranych obiektów. Dom Aukcyjny nie ponosi 
odpowiedzialności za brak możliwości wzięcia udziału w wyniku 
problemów z uzyskaniem połączenia z podanym numerem. 

Numer telefonu do licytacji   

tel. 22 395 61 26
e-mail:  kontakt@ardorauctions.plSamochody Klasyczne i Zabytkowe.  Aukcja Ardor • 600SAM009 • 16 marca 2019
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