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Szanowni Państwo,

Dear Madams and Sirs,

na kolejnej zimowej licytacji Ardor Auctions, która odbędzie się 2 grudnia
2017 roku, pojawią się zarówno filmowe klasyki jak i wyjątkowe wersje
popularnych aut. Co wybiorą miłośnicy motoryzacji? Czy wśród wielu
oryginalnych pojazdów znajdzie się idealny prezent dla Państwa bliskich?

Our auction event by Ardor on December 2nd will feature classic movie
cars as well as limited editions of the more popular car models.What will car
enthusiasts choose? Could some of the extraordinary classics be a perfect
gift idea for your loved ones?

Samochody na wielkim i małym ekranie odgrywały zawsze niebagatelną
rolę, często stając się wręcz ich głównymi bohaterami. Tak zdarzyło się
w przypadku Volvo P1800, które zdobyło uznanie wielu widzów jako pojazd
Rogera Moore’a w słynnym serialu „Święty”. Samochodem, który wprawdzie
nie doczekał się tak znaczącej roli w żadnym filmie, a z pewnością na to
zasłużył, jest Ford Capri. Tak zwany „europejski Mustang” wciąż przyciąga
wzrok swoją dynamiczną sylwetką.

Cars featured in movies or series played a significant role, often becoming
main characters. This was the case with the legendary Volvo P1800, which
was applauded by millions of viewers, along with Roger Moore in “The Saint”.
Another car, which unfortunetely has not made such a movie career, to go
under the hammer is the 1972 Ford Capri 1.6 GT. So called “European Mustang” attracts almost every car enthusiast with its dynamic look.

Wśród licytowanych obiektów znajdą się także limitowane edycje
współczesnych samochodów. Pierwszym z nich jest przedstawiciel
krzykliwych lat 80. – Mercedes SEC w ekstrawaganckiej wersji Koenig
z 1986 roku przywodzi na myśl Ferrari Testarosse. Obok niego stanie
nowe Mini w wydaniu BMW, w najbardziej ekstremalnej odmianie JCW GP,
która powstawała w zaledwie 2000 sztuk.

Among the others, we will put for sale also the limited editions of more popular cars. First of them is the 1986 Mercedes SEC by Koenig, an extravagant
80s icon which is closely related to the legendary Ferrari Testarossa, lusted
after by many cars enthusiasts.The upcoming event will also be the first one
to feature a contemporary sports car, namely the most limited edition of the
new Mini engineered by BMW – JCW GP version.

Wyszukane i unikatowe modele z intrygującą historią to propozycja dla osób,
które kochają nie tylko motoryzację, ale także cenią sobie oryginalny styl.
Zapraszamy Państwa na zimową aukcję w Szucha Premium Offices.

Dream cars and unique models with remarkable history are perfect offerings for those who love not only cars, but also class and elegance.We warmly invite you to experience a special atmosphere of our auction at Szucha
Premium Offices.

Zapraszamy Państwa na aukcję,
zespół Ardor Auctions

							
Wishing you a happy bidding					
The Ardor Auctions Team
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Ford Cortina 1965
Nr nadwozia: BA 76EB92455

Chassis number: BA 76EB92455

Rzadki Ford w atrakcyjnym kolorze
Samochód od nowości w Polsce
Bogata dokumentacja historyczna

Rare Ford model featuring an attractive body colour
Registered in Poland since new
Comprehensive history record

cena wywoławcza: 15 000 zł (estymacja: 25 000 - 40 000)

Starting Bid: 15 000 PLN (Estimate: 25 000 - 40 000)

Cortina jest dziełem brytyjskiego oddziału Forda. Model zadebiutował w 1962
roku i przez cztery lata produkcji liczba egzemplarzy przekroczyła 900 tysięcy,
co świadczy o jego popularności. Samochód oferowano w trzech wersjach
nadwoziowych, jako dwu- lub czterodrzwiowy sedan oraz pojemne kombi.
Podstawowa gama silników zamykała się w dwóch propozycjach – 1200 oraz
1500, generujących odpowiednio 49 oraz 60 koni mechanicznych. Dla klientów
z zacięciem sportowym Ford oferował wzmocniony wariant 1.5 GT osiągający
aż 78 KM.W przypadku auta ważącego niecałe 800 kilogramów taka jednostka
zapewniała całkiem przyzwoite osiągi. Jednak prawdziwie topową wersję Cortiny stworzył Lotus i to ona rozpalała wyobraźnię, przede wszystkim angielskich
fanatyków motoryzacji. Lotus zdecydował się sparować nadwozie Cortiny z silnikiem z modelu Elan. Motor o pojemności 1600 rozwijał moc 106KM oraz był
połączony z krótko zestopniowaną skrzynią biegów.Auto przyspieszało do setki
w niecałe 10 sekund, a prędkość maksymalna wynosiła 170 km/h.
Zielona Cortina oferowana na aukcji grudniowej to pojazd, który od nowości
znajduje się w Polsce. Pierwszy właściciel założył specjalny „dziennik samochodu” w czerwcu 1965 roku, gdy auto miało zaledwie 175 kilometrów przebiegu.
Dzięki niemu możemy dowiedzieć się, ile kilometrów samochód pokonywał
danego roku, jakie było jego średnie spalanie oraz jakie ceny benzyny obowiązywały w tamtych latach. Oprócz tego zachowały się niektóre rachunki oraz
pokwitowania z dawnych napraw oraz serwisów. Taka dokumentacja to prawdziwy rarytas dla kolekcjonerów zabytkowej motoryzacji. Kilka lat temu Ford
przeszedł poważną renowację. Przede wszystkim naprawiono nadwozie oraz
polakierowano je na nowo. Jakość prac należy ocenić jako dobrą. w przypadku
wszelkich wymian lub napraw bazowano na oryginalnych częściach. Wnętrze
jest zachowane w przeważającej mierze w oryginalnym stanie. Ogólnie auto
prezentuje się bardzo spójnie i schludnie. Zgrabna sylwetka małego sedana wygląda dość atrakcyjnie w zestawieniu z jasną, pastelową zielenią. Szczególnego
uroku Cortinie dodają efektowne tylne lampy, które można uznać za element
wyróżniający ten model.
Ford Cortina z 1965 roku to dziś prawdziwy rodzynek na drodze. Oferta Ardor
Auctions jest wyjątkową okazją do nabycia nieprzeciętnego klasyka w bardzo
rozsądnej cenie, który swoją urodą często nie ustępuje droższej konkurencji.

The Cortina was developed by Ford’s British division. It was launched in 1962
and during four years of production more than 900 thousand examples were
made, which is a hard evidence of its popularity. It was offered in three body
styles, as a two- or four-door sedan or a spacious estate. Basic engine range was
limited to two units – 1200 and 1500, developing 49 and 60 break horsepower respectively. More sporty drivers could choose a more powerful 1.5 GT
version developing a mighty 78 break horsepower. In a car weighing just 800
kilograms, this unit was enough to deliver brisk performance. The true range
topper was a version developed by Lotus. It was especially popular among
British car lovers. Lotus decided to mate Cortina’s body with Elan’s engine.The
motor displacing 1600 cc developed 106 break horsepower and was coupled
to a close-ratio gearbox. It accelerated from standstill to 100 km/h in less than
10 seconds and did 170 km/h flat out.
The green Cortina offered at the December auction has been in Poland since
new. Its first owner conducted a special “car journal” since June 1965, when the
car only had 175 kilometres on the clock. Thanks to it, one can easily trace the
annual mileage, average fuel consumption or prices of petrol from the period.
Apart from that, some bills and invoices of repairs from the past have been
preserved. Such comprehensive service record is a true rarity for classic car
collectors. A couple of years ago the Ford underwent a complex restoration.
First of all, the bodywork was repaired and repainted. Overall quality of work is
rather good. All repairs were carried out using original parts. Interior is mostly
preserved in original condition. Generally, the car looks very cohesive and clean.
Svelte shape of the small sedan looks attractive combined with bright green
colour. Attractive taillights, the distinctive feature of this model, give the car
a special charm.
The 1965 Ford Cortina is a true rarity on the road these days. Ardor Auctions
offers a unique opportunity to purchase and extraordinary classic for a very
reasonable price, which, in terms of looks, is an easy match to its more expensive competition.

silnik: 1.2 R4

Engine: 1.2 I4

moc: 49 koni mechanicznych

Power: 49 break horsepower

inne dane: skrzynia biegów manualna, napęd na koła tylne

Other: manual gearbox, rear wheel drive

stan prawny: zarejestrowany w Polsce

Legal condition: certificate of registration, proof of insurance

dostępne dokumenty: dowód rejestracyjny, potwierdzenie ubezpieczenia
OC, brak badania technicznego

Available paperwork vehicle registration certificate, proof of insurance,
lack of certificate of roadworthiness (MOT equivalent)

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

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

		

(3 500,00 €/ 5 900 - 9 500€)
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Mercedes-Benz 250 1977
Nr nadwozia: WDB1070461A022115

Chassis number: WDB1070461A022115

Kultowy Mercedes w bardzo rzadkiej wersji
Egzemplarz w świetnym stanie
Wygodny klasyk do jazdy na co dzień

Legendary Mercedes in a very rare specification
Maintained in immaculate condition
Comfortable classic for daily driving

cena wywoławcza: 22 000 zł (estymacja: 30 000 – 40 000)

Starting Bid: 22 000 PLN (Estimate: 30 000 - 40 000)

Kultowa „Beczka”, czyli Mercedes W123 zasłynął jako jeden z najbardziej solidnych modeli w historii marki. Dzięki niezniszczalnym silnikom i bardzo wytrzymałej konstrukcji samochód ten pokonywał milionowe przebiegi, a jego legenda
dotarła w najdalsze obszary globu.
Samochód prezentowany w katalogu jest dość rzadko spotykaną wersją modelu W123. Jednostka napędowa to rzędowy, 6-cylindrowy silnik benzynowy
o pojemności 2.5 litra zasilany gaźnikiem Solexa. Jego moc wynosi 129 koni
mechanicznych i jest przenoszona na tylną oś przez automatyczną skrzynię
biegów sterowaną dźwignią przy kolumnie kierownicy. Samochód przyjechał
do Polski w 2015 roku. Nadwozie wymagało napraw blacharskich, które objęły
przednie błotniki, oraz tylne błotniki wraz z nadkolami. Na karoserii położono
nowy lakier, który delikatnie odcina się na wysokości linii okien, jednak jakość
prac jest zadowalająca.Wnętrze jest w świetnej kondycji jak na przeszło 40-letni
samochód. Mimo że pod kątem mechanicznym samochód nie wykazuje większych oznak zużycia, będzie wymagał przeglądu oraz pewnych regulacji, przed
rozpoczęciem ciągłej eksploatacji. Licznik w chwili obecnej wskazuje nieco
ponad 200 tysięcy kilometrów, ciężko stwierdzić, czy jest to na pewno oryginalny przebieg, trzeba jednak pamiętać, że samochody te potrafiły pokonywać
czterokrotnie dłuższe dystanse, zanim wymagały poważniejszych serwisów lub
remontów. Z tego samego powodu wiele z tych aut wyginęło, służąc kierowcom dopóki wręcz „się nie rozpadły”. Dziś nie tak łatwo o ładnie zachowany
i w pełni oryginalny egzemplarz poczciwej „Beczki”, tym bardziej w tak atrakcyjnym zestawieniu kolorystycznym i z dynamicznym, benzynowym silnikiem. Jazda
tym samochodem jest na tyle przyjemna, że można go użytkować na co dzień,
wcale nie czując wielkiej różnicy po przesiadce z nowszych pojazdów.

The legendary Mercedes W123, often nicknamed „Barrell” in Poland, went
down in history as one of the most durable cars in the history of the brand.
Thanks to its indestructible engines and an extremely durable structure the car
covered millions of kilometres, which established its legend all over the world.
The car listed in the catalogue is a rare version of the W123 model. It is powered by a straight, six-cylinder petrol engine displacing 2.5 litres and featuring
a Solex carburetor. Its power output of 129 break horsepower was transferred to the rear axle via an automatic gearbox operated by a steering-column
mounted lever. It was imported to Poland in 2015.The bodywork needs some
repairs, including front and rear fenders along with wheel arches. It was completely repainted; the quality of work is decent, apart from a slightly different
paint shade visible around the window line. The interior is in great condition
for a 40-year old car. Despite the fact that the car is mechanically sound, it will
require an inspection and some adjustments to make it fully drivable on a daily
basis. The odometer currently shows over 200 000 kilometres, but it’s difficult
to tell whether this mileage is authentic. One has to remember that these
cars were capable of covering mileages four times as high without needing any
major repairs.This is the very reason why many of these cars have been scrapped – they often served their owners until they literally fell apart. These days,
finding a nicely maintained and fully original example of the humble “Barrell”,
as it is called in Poland, especially with such a desirable colour combination and
a potent, petrol-powered engine, is almost impossible. Driving this car is so
enjoyable that it can be driven on a daily basis without making the driver miss
newer cars at all.

silnik: 2.5 R6

Engine: 2.5 I6

moc: 129 koni mechanicznych

Power: 129 break horsepower

inne dane: skrzynia biegów automatyczna, napęd na koła tylne

Other: automatic gearbox, rear wheel drive

stan prawny: niezarejestrowany, opłacony

Legal status: not registered, paid up

dostępne dokumenty: niemiecki Brief wraz z tłumaczeniem, poświadczona notarialnie kopia umowy kupna-sprzedaży wraz z tłumaczeniem,
potwierdzenie zapłaty akcyzy, potwierdzenie ubezpieczenia OC,
zaświadczenie o przeglądzie technicznym

Available paperwork: german Brief with translation, confirmed
and translated copy of buying contract, confirmation of excise
payment, proof of insurance, certificate of roadworthiness
(MOT equivalent)

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

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

		

(5 200€/7 100 - 9 500€)
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FORD CAPR1 1972
Nr nadwozia: GCECNU03598

Chassis number: GCECNU03598

Kultowe Capri w wersji 1600 GT
Auto w świetnym stanie zachowania
Potwierdzona historia eksploatacji oraz napraw

Iconic Capri 1600 GT
Car in excellent condition
Proven history of repairs

cena wywoławcza: 50 000 zł (estymacja: 65 000 - 80 000)

Starting Bid: 50 000 PLN (Estimate: 65 000 - 80 000)

Ford Capri miał być w założeniu producenta europejskim odpowiednikiem
Mustanga. Prace nad projektem powierzono zarówno niemieckiej, jak i brytyjskiej dywizji Forda. Efektem było bardzo zgrabne tylnonapędowe coupé
z szeroką paletą silników oraz opcji wyposażeniowych. Strategia pozwalająca
klientom na dobieranie wielu parametrów we własnym zakresie była kluczem
do sukcesu auta. Już w cenie zwykłej „osobówki” można było nabyć pojazd
o sportowej sylwetce, choć osiągi nie zawsze szły z nią w parze. Capri okazało
się być jednak dużym sukcesem i przez długi czas było jednym z popularniejszych europejskich samochodów w swoim segmencie, cieszącym się uznaniem
przede wszystkim młodszych kierowców.
Prezentowany egzemplarz Forda Capri 1600 GT pochodzi z 1972 roku. Samochód od nowości był w rękach jednego właściciela w Szwajcarii, który kilkanaście lat temu wymeldował go i trzymał w ciepłym i suchym garażu. Auto
do Polski trafiło w roku 2015. Nowy właściciel od razu rozpoczął proces przywracaniu samochodu do stanu niemal fabrycznego. Nadwozie nie wymagało
większych napraw, jedynie drobne ubytki na progach i w podłodze były spawane oraz cynowane w profesjonalny sposób. Na karoserii wciąż znajduje się
pierwszy lakier. Jeśli chodzi o wymianę
elementów zewnętrznych, to dokupiono oryginalny tylni zderzak, bo poprzedni
był uszkodzony, oraz klosz jednej z lamp. Wnętrze jest w całości kompletne
i w doskonałej kondycji, jedynym zabiegiem renowacyjnym było obszycie na
nowo skórą wieńca kierownicy.Wersja GT odznacza się między innymi sześciopolowym licznikiem oraz zegarkiem w tunelu środkowym. Jedyną modyfikacją,
jakiej dokonał właściciel, jest montaż nowego układu wydechowego ze stali
nierdzewnej. Samochód przeszedł poza tym pełen serwis mechaniczny oraz
wymianę elementów eksploatacyjnych, również w kwestii zawieszenia, a także
ma nowe ogumienie. Postarano się nawet o takie smaczki jak komplet specjalnego oklejenia dla wersji GT oraz regenerację dodatkowych reflektorów. Do
samochodu dołączona jest pełna dokumentacja zawierająca: instrukcję obsługi,
książkę serwisową prowadzoną do lat dwutysięcznych, faktury czy wyniki badania spalin.
Ford Capri w takim stanie to już prawdziwa rzadkość, tym bardziej z potwierdzoną historią i po tak drobiazgowej naprawie.

Ford Capri was supposed to be the European equivalent of the Mustang.
Works on the project were entrusted to both the German and British Ford divisions.The result was a very neat rear-wheel coupe with a wide range of engines and options.A strategy that allowed customers to set many parameters on
their own was a key to the success of the car. Already at the price of a regular
"passenger car", you could buy a sporty-looking car, although the performance
did not always go hand in hand. Capri proved to be a great success, and for
a long time it was one of the most popular European cars in its segment. Particularly it was popular among younger drivers.
The presented Ford Capri 1600 GT is from 1972.The car was in the hands of
a single owner in Switzerland, who checked it out several years ago and kept it
in a warm and dry garage. Car was brought to Poland in 2015.The new owner
immediately started the process of restoring the car to almost factory state.
The body did not require any major repairs, only minor defects on the sills
and in the floor were welded in a professional manner. The body of the car
is still covered with first paint. As for the exchange the original rear bumper
was purchased, because the previous one was damaged, as well as the cover
of one of the lamps.The interior is complete and in perfect condition.The only
restoration was to re-trim the leather of the steering wheel. The GT version
features a six-meter counter and a central tunnel clock. The only modification
made by the owner is the installation of a new stainless steel exhaust system.
The car has also gone through a full mechanical service and replacement of
components, also has new tires. Even such tastes as the set of special glazing for
the GT version and the regeneration of additional headlights were even tried.
The car is accompanied by full documentation including: operating manual, service book for up to 2000s, invoices and results of exhaust emissions.
Ford Capri in this state is a real rarity, even more with a confirmed history and
after such a thorough repair.

silnik: 1.6 R4

Engine: 1.6 I4

moc: 86 koni mechanicznych

Power: 86 break horsepower

inne dane: skrzynia biegów manualna, napęd na koła tylne

Other: manual gearbox, rear wheel drive

stan prawny: niezarejestrowany, opłacony

Legal condition: not registered, paid up

dostępne dokumenty: szwajcarski dowód rejestracyjny, polsko-szwajcarska umowa kupna-sprzedaży, potwierdzenie zapłaty cła, potwierdzenie
zapłaty akcyzy, potwierdzenie ubezpieczenia OC

Available paperwork: swiss certificate of registration, buying contract,
confirmation of excise payment, proof of insurance

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

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

		

(11 800€/15 500 - 19 000€)
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Mercedes 280CE 1972
Nr nadwozia: 11407212005128

Chassis number: 184353-033840

Bardzo eleganckie coupé w niemieckim wydaniu
Samochód po renowacji blacharsko-lakierniczej
Rzadka wersja z klimatyzacją

Classic German coupe
Car after bodywork restoration
Rare version equipped with air conditioning

cena wywoławcza: 55 000 zł (estymacja: 70 000 - 90 000)

Starting Bid: 55 000 PLN (Estimate: 70 000 - 90 000)

Pierwsze egzemplarze Mercedesów o nadwoziu oznaczonym W114/115 zostały wyprodukowane w lipcu 1967 roku i były wytwarzane w różnych odmianach i wersjach do roku 1976, przechodząc w tym czasie szereg modernizacji
i udoskonaleń.
Opisywany egzemplarz jest sztandarowym modelem Mercedesa serii W114.
Samochód oryginalnie pochodzi z rynku włoskiego i jest wyposażony w najmocniejszy silnik benzynowy o oznaczeniu M110. Sześciocylindrowa jednostka
z dwoma wałkami rozrządu w głowicy generuje moc na poziomie 185 koni
mechanicznych. Silnik ten zadebiutował w tym samym roku, z którego pochodzi prezentowany samochód. Dodatkowym atutem auta jest zamontowana
fabrycznie klimatyzacja, która nie była standardem, nawet w przypadku tak luksusowego coupe rodem ze Stuttgartu. Długie dwudrzwiowe nadwozie, nadaje
Mercedesowi eleganckiego, ale i również lekko sportowego charakteru.
Samochód przyjechał do Polski kilkanaście lat temu. Został wówczas poddany
renowacji blacharsko-lakierniczej. Karoserię rozebrano, naprawiono wszelkie
newralgiczne dla tego modelu elementy, uzupełniono ewentualne ubytki i tak
przygotowane blachy przeznaczono do ponownego malowania. Zdecydowano się na zmianę lakieru auta, z jasnozielonego, nieco pastelowego koloru na
gustowny ciemnozielony. Należy przyznać, że osiągnięty efekt prezentuje się
wyjątkowo dobrze i świetnie współgra z jasnym wnętrzem. Tapicerka również
przeszła pewne naprawy oraz zabiegi odświeżające, jednak w większości jest
zachowana w oryginalnym stanie, jak na swój wiek wygląda bardzo dobrze.
Obecny właściciel samochodu użytkował go tylko i wyłącznie rekreacyjnie jako
drugie auto w garażu. Przez kilka lat posiadania, przeprowadzał regularne naprawy oraz serwisy eksploatacyjne i w chwili obecnej samochód nie wymaga
większych nakładów finansowych. Oferowany na aukcji zimowej Mercedes 280
CE to świetna oferta dla wszystkich poszukujących nietuzinkowego coupe, które dzięki swojej solidności i niezawodności, idealnie sprawdzi się jako pierwsze
auto klasyczne lub będzie cennym uzupełnieniem już istniejącej kolekcji.

The first pieces of Mercedes-Benz W114 / 115 were manufactured in July
1967 in various variants and versions until 1976, going through a series of
upgrades and refinements.
The car offered by Ardor Auctions is the flagship model of the Mercedes-Benz W114. The car originally comes from the Italian market and features
the most powerful petrol engine, the M110. A six-cylinder engine with two
camshafts produces 185 horsepower. This engine debuted in the same year
from which the presented car came. An additional advantage of the car is the
factory-installed air conditioning, which was not a standard, even with such
a luxury coupe from Stuttgart.The long two-door bodywork gives the Mercedes a sleek, yet sporty look.
The car came to Poland several years ago.The car has undergone a bodywork
restoration.The car was dismantled, all the elements were repaired.The owner
decided to change the color of the car, from light green, slightly pastel color
to tasteful dark green. The effect achieved is exceptionally well and perfectly
matches the bright interior. The upholstery also underwent some repairs and
refreshing procedures, but most of it is preserved in the original condition, as
for its age looks very good.
The current owner of the car used it only as a weekend car, as a second in the
garage. For several years, he has carried out regular repairs and maintenance
services and at the moment the car does not require more financial expenses.
Mercedes 280 CE offered at the winter auction is a great offer for all who
seek a unique coupe, which thanks to its robustness and reliability, will ideally
be considered as the first classic car or will be a valuable addition to an already
existing collection.

silnik: 2.8 R6

Engine: 2.8 I6

moc: 185 koni mechanicznych

Power: 185 break horsepower

inne dane: skrzynia biegów automatyczna, napęd na koła tylne

Other: automatic gearbox, rear wheel drive

stan prawny: zarejestrowany w Polsce, „żółte” tablice

Legal condition: registered in Poland, "yellow" plates

dostępne dokumenty: dowód rejestracyjny, potwierdzenie ubezpieczenia OC

Available paperwork: certificate of registration, proof of insurance

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

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

		

(13 000€/16 500 - 21 500€)
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Volvo P1800S 1965
Nr nadwozia: 16945

Chassis number: 16945

Kultowe szwedzkie coupé
Samochód po bardzo drobiazgowej renowacji
Eleganckie zestawienie kolorystyczne

Legendary Swedish coupé
After a meticulous restoration
Elegant colour combination

cena wywoławcza: 150 000 zł (estymacja: 200 000 - 250 000)

Starting Bid: 150 000 PLN (Estimate: 2000 000 - 250 000)

Prototyp nowego pojazdu Volvo był gotowy już w 1957 roku. Nad projektem
czuwał Helmer Petterson, wcześniej odpowiedzialny za model PV444. Nowoczesne i bardzo udane nadwozie zaprojektował zaś jego syn – Pelle Petterson – pracujący wówczas w turyńskim studio stylistycznym, kierowanym
przez legendarnego Pietra Fruę. Włoski sznyt jest zresztą łatwo wyczuwalny
w efektownych liniach szwedzkiego coupé. Na początku podpisano umowę
produkcyjną z brytyjskim Jensenem. Karoseria powstawała w manufakturze
w Szkocji, następnie trafiała do angielskiego West Bromwich, gdzie składano
w całość wszystkie podzespoły. Po jakimś czasie porozumienie zerwano i budowę aut przeniesiono do Göteborga w Szwecji, stąd przy nazwie modelu
pojawiła się literka „S”.
Białe Volvo pochodzi ze Stanach Zjednoczonych, a dokładniej z ciepłej Kalifornii.
Auto zostało sprowadzone do Polski w 2014 roku. Dzięki bardzo dobremu
stanowi zachowania, było idealną bazą do odbudowy. Pierwszy właściciel w kraju przekazał wraz z samochodem komplet dokumentacji zdjęciowej potwierdzającej proces renowacji, którą udostępniamy do wglądu.Volvo nie wymagało
poważnych prac blacharskich, nowy lakier został położony bardzo starannie,
a wszystkie elementy chromowane odnowione. W trakcie remontu nie pominięto wnętrza, w całości obszyto je na nowo przy użyciu jakościowych czerwonych skór, odtwarzając również takie detale jak tłoczone logo marki na
oparciach. W ostatnim czasie auto przeszło poważny serwis olejowy. Obecny
właściciel zdecydował się również na kosztowną regenerację gaźników, dzięki
czemu nowy nabywca będzie mógł się w pełni cieszyć z mocy silnika. Z miłych
akcentów, które nie są oczywiste w tak wiekowych autach, należy wymienić
w pełni sprawne oryginalne radio oraz mechaniczny zegarek. Ten egzemplarz
P1800S to pojazd bezkompromisowy, odrestaurowany wręcz do ostatniej
śrubki prezentuje się naprawdę zjawiskowo.
Produkcja P1800 ustała w 1973 roku. Powstało 47 492 sztuk. Auto zasłynęło
dzięki serialowi „Święty”, gdzie było prowadzone przez głównego bohatera,
w którego rolę wcielił się Roger Moore. Chociaż P1800 nigdy nie było typowym samochodem sportowym, doceniono jego walory jako komfortowego
gran turismo. To właśnie do tego modelu należy rekord Guinnessa w kategorii największego udokumentowanego przebiegu samochodu. Amerykanin Ivy
Gordon przejechał swoim P1800S od roku 1966 ponad trzy miliony mil.

The prototype of the new Volvo model was ready back in 1957. The person
responsible for the execution of this project was Helmer Petterson (earlier
credited with the PV444 model), whereas its modern and timeless body was
designed by his son, Pelle Petterson, who worked for the design studio of the
legendary designer Pietro Frua at the time. Italian style is easily noticeable in
the attractive design of the Swedish two-door. Initially, a manufacturing deal
with a British company called Jensen was sealed. The body was supposed to
be manufactured in a workshop based in Scotland, from there it would be
transported to the English city of West Bromwich, where final assembly would
take place.After some time the deal was cancelled and assembly was moved to
Gothenburg in Sweden, hence the “S” in the car’s name.
The white Volvo was originally sold in the United States, specifically from sunny
California. It was shipped to Poland in 2014. Thanks to its impeccable state of
repair it was a perfect base for restoration. First owner in the country handed over a comprehensive photo documentation of the restoration process,
available to potential customers. The Volvo did not need major bodywork repairs, the new paint was applied with due care and all chromed parts were
refurbished. The interior was also restored in that it was fully reupholstered
using quality red leather. Even the tooled brand logo on the backrests was
recreated. Recently, the car underwent a thorough oil inspection. Its current
owner decided to have an expensive carburetor refurbishment performed,
thanks to which its prospective buyer will be able to fully enjoy the engine’s
potential. One has to mention some nice touches such as the original stereo or
analogue clock that are fully functioning, which is not obvious in cars of this age.
This particular P1800S is a non-compromise vehicle. Fully restored up to the
last nut and bolt, it looks phenomenal.
Production of the P1800 ended in 1973. Overall 47 492 examples were made.
The car became famous when it was featured as the car driven by the main
character played by Roger Moore in the television series “The Saint”. Although
the P1800 was never a typical sports car, it was highly appreciated as a comfortable Gran Turismo car. This car also owns the Guinness world record for
highest certified mileage of any car. An American called Irv Gordon has done
more than three million miles in his P1800s since 1966.

silnik: 1.8 R4

Engine: 1.8 I4

moc: 100 koni mechanicznych

Power: 100 break horsepower

inne dane: skrzynia biegów manualna, napęd na koła tylne

Other: manual gearbox, rear-wheel drive

stan prawny: niezarejestrowany, opłacony

Legal condition: not registered, paid up

dostępne dokumenty: amerykański dowód rejestracyjny, faktura zakupu
wraz z tłumaczeniem, dokumenty odprawy, umowa kupna-sprzedaży

Available paperwork: US certificate of registration, original invoice and
translation, customs clearence confirmation, buying contract

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

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

		

(35 500€/47 000-59 000€)
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Mercedes-Benz 560 SEC Koenig 1986
Nr nadwozia: WDB1260451A271684

Chassis number: WDB1260451A271684

Legendarny SEC w niezwykłym pakiecie stylistycznym
Jeden z bardzo niewielu zachowanych egzemplarzy
Kolekcjonerski unikat

The legendary SEC with a unique styling pack
One of the very few preserved examples
Collector item

cena wywoławcza: 90 000 zł (estymacja: 110 000 – 160 000)

Starting Bid: 90 000 PLN (Estimate: 110 000 - 160 000)

Model W126 w wersji SEC zadebiutował w ofercie Mercedesa w roku 1981.
Było to wówczas prawdopodobnie najbardziej luksusowe coupé dostępne na
rynku. Niezwykle długa lista wyposażenia obejmowała między innymi elektryczne szyby, elektrycznie otwieraną klapę bagażnika czy elektrycznie regulowane skórzane fotele. Na początku produkcji klienci mogli wybierać między
dwoma jednostkami napędowymi w układzie V8. Słabszy, 3,8-litrowy, motor generował niewiele ponad 200 koni mechanicznych, natomiast odmiana 5-litrowa
charakteryzowała się mocą na poziomie 240 koni mechanicznych. Po odświeżeniu gamy w roku 1985 pod maskę trafiały trzy jednostki o pojemnościach
odpowiednio: 4.2 , 5.0 oraz 5.6-litra.
SEC był bardzo chętnie przerabiany w latach 80. przez rozmaitych tunerów.
Powstawały naprawdę unikalne i ekstrawaganckie odmiany, często budowane
w zaledwie kilku egzemplarzach. Jednym z bardziej efektownych projektów był
pakiet stylistyczny stworzony przez firmę Koenig. Masywne poszerzenia błotników wraz ze spoilerami, powodowały że auto prezentowało się bardzo agresywnie, przywodząc na myśl najdroższe bolidy sportowe.
Oferowany egzemplarz pochodzi z roku 1986 i pierwotnie był modelem na
rynek afrykański.Wyjechał z fabryki w kolorze czarnym z wnętrzem wykończonym szarą alcantarą.W roku 1988 przeszedł metamorfozę w zakładzie Koeniga.
Auto trafiło do Polski kilka lat temu z Francji. Nadwozie było wówczas w kolorze śliwkowym. Nowy właściciel Mercedesa podjął się kompletnej odbudowy
auta. Specjalny pakiet stylistyczny został poddany profesjonalnej regeneracji
i modernizacji. Prace były prowadzone stopniowo i bardzo pieczołowicie. Zdecydowano się na zmianę koloru karoserii, wybierając ciemnobrązową barwę
z palety Porsche.Wymieniono również w całości wnętrze na dobrze zachowane w odcieniu bordowym. By skompletować auto na oryginalnych częściach,
właściciel zakupił jeszcze dwa inne Mercedesy SEC. Mamy więc do czynienia
z naprawdę sporym wysiłkiem w kwestii odbudowy tego wyjątkowego samochodu. Pod kątem technicznym samochód jest równie dopracowany. Jest on
typowym pojazdem hobbystycznym, który wyjeżdżał na drogi tylko w ciepłe i
suche dni, pokonując krótkie trasy w okolicy Warszawy.
Mercedes 560 SEC Koenig to gratka dla kolekcjonerów egzotycznych aut. Pod
fantastycznym bodykitem spod ręki Koeniga kryje się jednak solidna technologia Mercedesa, która do dziś budzi ogromny respekt i zaufanie.

The W126 SEC model was launched in 1981. Back then it was probably the
most luxurious coupe available on the market.An incredibly long list of optional
equipment included electrically operated windows, power tailgate or power
seats covered with leather. Initially customers could choose between two V8
engines.The lesser, 3.8-litre engine developed 240 break horsepower. From an
overhaul of the whole range in 1985 three engines were offered, displacing 4.2,
5 and 5.6 litres respectively.
The SEC was very often modified in the 80s by various tuner shops.The results
were some truly unique and extravagant versions, often built in very limited
numbers. One of the most visually attractive projects was the styling pack developed by Koenig. Massive flared wheel arches with spoilers made the car look
incredibly aggressive, bringing some of the most expensive sports cars to mind.
The car offered for sale was built in 1986 and was initially sold in Africa. It
left the factory with black paintwork with grey alcantara interior. In 1988 it
was modified by Koenig’s workshop. It was imported to Poland from France a
couple of years ago. Its body was then painted with plum-coloured paint. New
owner decided to completely rebuild the car. A dedicated styling package was
professionally refurbished and overhauled.Work was carried out gradually with
meticulous attention to detail. Body colour was changed again, this time for a
shade of brown from Porsche’s catalogue. The interior was also fully replaced
with a dark red one. To make the car complete using original parts, the owner
purchased two additional Mercedes SECs. It’s plain to see that a lot of effort
was put into this unique vehicle. Mechanically, the car is equally well maintained.
It’s a typical hobby car, which was driven only on dry and warm days on short
distances near Warsaw.
The Mercedes 560 SEC modified by Koenig is a true rarity for collectors of
exotic machinery. Beneath the fantastic body kit designed by Koenig lies a solid
and durable Mercedes technology, which remains highly appreciated to this day.

silnik: 5.6 V8

Engine: 5.6 V8

moc: 300 koni mechanicznych

Power: 300 break horsepower

inne dane: skrzynia biegów automatyczna, napęd na koła tylne

Other: automatic gearbox, rear wheel drive

stan prawny: zarejestrowany w Polsce

Legal status: registered in Poland

dostępne dokumenty: dowód rejestracyjny, potwierdzenie ubezpieczenia OC

Available paperwork: vehicle registration certificate, proof of insurance

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

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

		

(21 000€/26 000 - 38 000€)
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Ford Mustang 1965
Nr nadwozia: 5F08C731136

Chassis number: 5F08C731136

Absolutna ikona amerykańskiej motoryzacji
Pod maską rasowa widlasta „ósemka”
Wersja cabrio idealna jako auto rekreacyjne

An icon of American motoring
Great thumping V8 engine under the bonnet
Convertible version, perfect as a recreational vehicle

cena wywoławcza: 90 000 zł (120 000 - 150 000)

Starting Bid: 90 000 PLN (Estimate: 120 000 - 150 000)

Ford Mustang to absolutna ikona amerykańskiej motoryzacji. Auto trafiło do
produkcji w 1964 roku i było oparte na innym modelu marki – kompaktowym
Falconie. Dzień przed oficjalną premierą, 16 kwietnia 1964 roku, w telewizji
wyemitowano specjalną reklamę pojazdu. Trafiła ona do prawie 30 milionów
odbiorców. Już pierwszego dnia sprzedaży na nowy model Forda złożono aż 22
tysiące zamówień. Była to skala zainteresowania niespotykana do tej pory. Samochód ten stał się wręcz częścią popkultury, pojawiając się w setkach filmów
czy wideoklipów. Mustang przechodził przez lata liczne zmiany i przeobrażenia,
lecz jego legenda jest żywa do dziś, o czym świadczy ogromna popularność
obecnej – szóstej już generacji pojazdu.
Mustang oferowany przez Ardor Auctions opuścił fabrykę w Stanach Zjednoczonych w 1965 roku w wersji convertible. Zanim auto trafiło do Polski w 2001
roku, przeszło renowację lakierniczą za oceanem. Nowy właściciel postanowił
oddać samochód w ręce jednego z najbardziej znanych i doświadczonych podwarszawskich zakładów specjalizujących się w autach zabytkowych. Ford przeszedł gruntowny przegląd oraz naprawę blacharską, które objęła między innymi wymianę paneli podłogowych. Mustang był użytkowany przez około 2 lata,
a następnie trafił do ciepłego i suchego garażu, stając się częścią stale rozbudowywanej kolekcji. Na początku 2017 roku pojazd przeszedł kompletny serwis
mechaniczny w warsztacie, który obsługuje wyłącznie Mustangi z lat 60. Auto
zostało przejrzane pod kątem dalszej, bezpiecznej eksploatacji: wykonano serwis olejowy, poddano rewizji układ kierowniczy i hamulcowy oraz wymieniono
zużyte elementy eksploatacyjne.
Ciekawym dodatkiem, jaki wzbogacił samochód, jest tapicerka z serii pony package, która stanowiła akcesoryjne wyposażenie dostępne za dopłatą. „Turkusowy” Mustang to pony car z krwi i kości. Otwarte nadwozie pozwoli w pełni
cieszyć się z ciepłych dni, natomiast potężny silnik V8 zapewni odpowiednie
osiągi oraz niezapomniany dźwięk. Pierwsza generacja Forda Mustanga była
produkowana do 1973 roku, jednak najbardziej cenione są właśnie wczesne
roczniki, które łączą w sobie efektowną stylistykę i klasyczną linię, kojarzącą
się z poczuciem wolności, którą symbolizuje sama nazwa. Żadna kolekcja nie
powstydzi się tego „dzikiego konia”.

The Ford Mustang is an absolute icon of American motoring. It went into production in 1964 and was based on another model from Ford’s lineup – the
compact Falcon. On April 16th in 1964, the day before official launch, a special
advertising clip was broadcasted in nationwide television. It reached almost 30
million viewers. On the first day of sales, customers ordered 22 thousand Mustangs. Such a huge sales success was unheard of at the time. The car became
part of the popular culture, starring in hundreds of films and music videos.
Over the years the Mustang was changed and modified, but its legend lives on
to this day, a fact proved the popularity of the current, sixth generation model.
The Mustang offered by Ardor Auctions left the factory in the United States in
1965 as a convertible version. Before it arrived in Poland in 2001, it underwent
a paint restoration in its homeland. Its new owner decided to hand it over to
one of the most renowned and experienced workshops in Warsaw area specializing in vintage cars.The Ford underwent a thorough mechanical inspection
and bodywork repair, including replacement of floor panels. The vehicle was
used for about 2 years and was then moved to a warm and dry garage, becoming a part of a constantly growing car collection.At the beginning of 2017 the
car underwent a complete mechanical inspection in a workshop servicing solely 1960s Mustangs. It was also inspected with safe and trouble-free driving in
the future in mind: an oil change was performed, steering and braking systems
were inspected, consumables replaced.
An interesting touch enriching the car is the upholstery from the pony package,
which was an optional extra. “Turquois” Mustang is a thoroughbred pony car.
Folding roof will let one fully enjoy warm and sunny days, whereas the mighty
V8 engine will ensure appropriate performance and unforgettable sound. First
generation Ford Mustang was manufactured through 1973, but the earlier models are the most appreciated for their attractive styling and classic body shape
and an air of freedom, symbolized by its name. This “wild horse” will not look
out of place in any car collection.

silnik: 4.7 V8

Engine: 4.7 V8

moc: 200 koni mechanicznych

Power: 200 break horsepower

inne dane: skrzynia biegów automatyczna, napęd na koła tylne

Other data: automatic gearbox, rear-wheel drive

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

Legal condition: registered in Poland, „yellow” vintage number plates

dostępne dokumenty: dowód rejestracyjny, potwierdzenie ubezpieczenia OC

Available paperwork: vehicle registration certificate, proof of insurance

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

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

		

(21 000€/28 500-35 500€)
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Rover Mini Cooper 1991
Nr nadwozia: SAXXNNAMMBD025688

Chassis number: SAXXNNAMMBD025688

Jedne z najbardziej klasycznych brytyjskich kształtów
Kompleksowy i przemyślany projekt przebudowy
Dużo wyjątkowych dodatków i akcesoriów

One of the most classic British shapes
Well thought-out and comprehensive conversion
Numerous unique extras and accessories

cena wywoławcza: 45 000 zł (estymacja: 60 000 - 80 000)

Starting Bid: 45 000 PLN (Estimate: 60 000 - 80 000)

Mini już od samego początku produkcji okazało się ogromnym sukcesem. Impulsem do narodzin “brytyjskiego malucha” było widmo kryzysu paliwowego
wiszące nad powojenną Europą. Prace projektowe rozpoczęły się w roku 1956
jako reakcja na działania kontynentalnych producentów, prezentujących małe
i oszczędne pojazdy. To małe auto miało chociażby pomagać Brytyjczykom
w przeciskaniu się przez ciasne i zatłoczone drogi Londynu. Jednocześnie dyskretny urok filigranowej konstrukcji niesłychanie cieszył oko. W prestiżowym
międzynarodowym konkursie na „Samochód XX wieku” Mini zajęło 2. miejsce,
ustępując jedynie Fordowi T.
Samochód oferowany przez Ardor Auctions opuścił fabrykę w 1991 roku jako
oryginalny Mini Cooper wyposażony w silnik o pojemności 1275cm3. Auto
było wcześniej użytkowane w Niemczech, po czym trafiło do Polski. Jego nowy
właściciel podjął się wyzwania stworzenia samochodu, który z jednej strony
będzie gwarantował niesamowite wrażenia z jazdy, z drugiej zaś, zachowa wiele
ze swojego klasycznego charakteru. Mini zostało rozebrane do ostatniej śrubki
w grudniu 2008 roku. Karoseria została wypiaskowana od spodu, za to z wierzchu wyszlifowana. Przy okazji wymieniono progi oraz naprawiono podłogę.
Tak przygotowane blachy zostały odpowiednio zabezpieczone antykorozyjnie
i polakierowane na krwistoczerwony kolor. W międzyczasie wykonano replikę
przedniej części nadwozia z użyciem laminatu, który charakteryzuje się wysoką
trwałością w przeciwieństwie do gotowych rozwiązań dostępnych na rynku.
Podłogi w kokpicie przykrył komplet mat wygłuszających, na które położono
nową wykładzinę.Właściciel zainstalował również fotele z Porsche 924.Wszystkie elementy świetnie dobrano pod kątem kolorystycznym. W przypadku jednostki napędowej zdecydowano się na silnik z Hondy Concerto o oznaczeniu
D15B2. Przed montażem silnik został dokładnie zrewidowany wraz z renowacją głowicy. Ze względu na daleko idące zmiany w konstrukcji auta, zawieszenie zostało przebudowane z uwzględnieniem planowanych osiągów. Jednym
z najbardziej atrakcyjnych dodatków jest z pewnością elektrycznie otwierany
dach Webasto Holandia 400, uznawany za najlepszy wybór w przypadku klasycznego Mini. Zwieńczeniem projektu są zadziornie wyglądające poszerzenia
nadkoli w kolorze czarnym oraz zestaw 10-calowych kół na nowych oponach
Yokohama.

From the very beginning of its production, the Mini was an unquestionable
success.The reason why it was created in the first place was the oil crisis posing
a threat to post-war Europe. Development began in 1956 as a response to
the works of other European manufacturers who came up with small and
fuel-efficient vehicles. Its job was to help many Britons squeeze through the
narrow streets of congested London. While it was at it, every onlooker could
enjoy its charming looks whenever it drove by. The Mini came second in an
international poll to pick the “Car of the 20th Century”, being beaten only by
the Ford Model T.
The car offered by Ardor Auctions left the factory in 1991 as the original Mini
Cooper equipped with a 1275 cc engine. It was previously driven in Germany
and was imported to Poland afterwards. Its new owner decided to take on the
challenge of creating a car with a true split personality. On the one hand, it was
supposed to provide immense thrill of driving, but remain most of its classic
character on the other. In December 2008, it was disassembled to the last nut
and bolt.The bodywork was sandblasted from the bottom and ground on the
outside. Door sills were replaced and floor repaired in the process. All metal
body parts were protected against rust and covered with blood red paint. In
the meantime, a replica of the front fascia was made out of fiberglass of much
better quality than parts that can be bought off the shelf. Floor in the cockpit
was padded with soundproofing material and carpeted. The owner also fitted
the car with seats sourced from the Porsche 924.All parts were perfectly matched color-wise.When it comes to the powerplant, the owner went for a unit
sourced from a Honda Concerto, codenamed D15B2. Before it was mounted,
it was thoroughly revised, including refurbishing of the cylinder head. Because
of the large scope of modifications, the suspension was modified taking planned performance increase into account. One of the most attractive extras is
surely the electric sunshine roof, the Webasto Holandia 400, widely regarded
as the best choice for classic Minis.The mean looking black flared wheel arches
and 10-inch wheels shod in brand new Yokohama tires are nice finishing touches to the whole package.

silnik: 1.5 R4

Engine: 1.5 I4

moc: 100 koni mechanicznych

Power: 100 break horsepower

inne dane: skrzynia biegów manualna, napęd na koła przednie

Other: manual gearbox, front-wheel drive

stan prawny: zarejestrowany w Polsce

Legal condition: registered in Poland

dostępna dokumentacja: dowód rejestracyjny, potwierdzenie ubezpieczenia OC, karta pojazdu

Available paperwork: vehicle registration certificate, proof of insurance,
vehicle history card

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

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

		

(10 500€/14 000-19 000€)

Mini Cooper z silnikiem Hondy to pojazd nietuzinkowy. Po raz pierwszy dom
aukcyjny Ardor prezentuje samochód z kategorii “restomod”. Jednak poziom
wykonania tego auta zdecydowanie kwalifikuje go jako obiekt kolekcjonerski,
mimo że głównym założeniem projektu było czerpanie jak największej radości
z szybkiej jazdy. Niezwykle cieszy fakt, że mimo tak głębokiej przebudowy, Mini
nie straciło swojego klasycznego charakteru. Próba zbudowania takiego auta od
podstaw z pewnością przekroczyłaby szacowaną wartość pojazdu, można więc
mówić o zakupie okazyjnym.

The Mini Cooper powered by a Honda engine is an extraordinary vehicle. For
the first time, Ardor Auctions will offer a car from the “restomod” category.
The attention to detail and quality of this build make it a true collector item,
despite the fact that the main purpose of this project was sheer driving pleasure.Although the conversion was rather complex, the car still retains its classic character. An attempt to build a car like this from scratch would definitely
cost more than the estimated value of this vehicle. One could therefore call it
a true bargain.

9

Mercedes-Benz 220 Cabriolet B 1951
Nr nadwozia: 187013

Chassis number: 187013

Jedna z zaledwie 997 wyprodukowanych sztuk
Niezwykle rzadki i ceniony kabriolet Mercedesa
Auto po częściowej renowacji oraz naprawie elementów konstrukcyjnych

One of just 997 examples ever made
Incredibly rare and appreciated German classic
After partial restoration and repair of structural components

cena wywoławcza: 320 000 zł (estymacja: 400 000 - 440 000)

Starting Bid: 320 000 PLN (Estimate: 400 000 - 440 000)

Mercedesy 220 i 300 były w latach 50. wyznacznikiem luksusu dla odradzającego się po wojnie przemysłu motoryzacyjnego. Samochody zadebiutowały
w kwietniu 1951 roku podczas targów motoryzacyjnych we Frankfurcie. Prezentacja tych modeli była strategicznym celem dla marki, próbującej odbudować swoją potęgę w pogrążonej w kryzysie Europie.
Odmiana 220 została wyposażona w 6-cylindrowy silnik w układzie rzędowym
o pojemności 2.2 litra. Jednostka o nazwie kodowej M180 generuje 80 koni
mechanicznych. Głównym elementem układu napędowego jest manualna,
w pełni zsynchronizowana 4-biegowa przekładnia, sterowana dźwignią przy
kierownicy. Według danych fabrycznych auto było w stanie rozpędzić się do
140 km/h.
Niestety niewiele wiadomo na temat historii tego konkretnego egzemplarza
oferowanego przez Ardor Auctions. Przyjechał on do Polski z Wielkiej Brytanii
kilka lat temu, po czym rozpoczęto odbudowę auta. W ostatnim czasie auto
trafiło do specjalistycznego warsztatu zajmującego się autami zabytkowymi,
gdzie dokonano wielu napraw i regulacji. Przede wszystkim skupiono się na
reparacji ramy nośnej, która stanowi najważniejszy element całej konstrukcji.
Wnętrze otrzymało nowe poszycia oraz dywany w jasnym kolorze, co podkreśla ekskluzywny charakter Mercedesa. Naprawione zostały również mechanizmy podnoszenia szyb. Obecnie samochód prezentuje się dobrze, choć
powłoka lakiernicza miejscami wymaga poprawek. Elementy chromowane są
w zadowalającym stanie, niektóre z nich noszą jednak ślady upływu czasu. Należy wyraźnie podkreślić fakt, że auto jest kompletne. Zdarza się, że pojazdy, które
mają ponad 50 lat, zostały w międzyczasie zdekompletowane lub przerobione.
W przypadku tego egzemplarza można cieszyć się pełnym oryginalnym wyposażeniem. Jasne skóry oraz drewno są w stanie bardzo dobrym. Z technicznego
punktu widzenia auto nie wykazuje oznak zużycia, wszystkie mechanizmy działają poprawnie i nie wymagają ingerencji mechanika. Silnik uruchamia się bez
zarzutu i równo pracuje.
Oferta to rzadkość na rynku, bowiem jest to jeden z zaledwie 997 wyprodukowanych samochodów, świadczących o aspiracjach i możliwościach Mercedesa
w latach 50. Samochód jest kompletny i w stanie dobrym, nadającym się do
eksploatacji. Auto zostało zarejestrowane jako zabytkowe.

The 220 and 300 models were true epitomes of luxury in the motoring industry that was slowly recovering after war. They were introduced in April 1951
during the Frankfurt Motor Show. Launching new models had a very important strategic purpose, namely to bring back brand’s former glory in Europe
troubled by post-war crisis.
The 220 was equipped with a six-cylinder, longitudinal engine codenamed
M180, developing 80 BHP from 2.2 litres of displacement . The main transmission member was the manual, four-speed, fully synchromesh gearbox operated
by a steering-column mounted lever. According to catalogue figures, the cars
top speed was 140 kph.
Unfortunately, little is known about the history of this particular example. It
was brought to Poland from Great Britain a couple of years ago. Then it underwent a restoration. After another couple of years, it was handed over to
a specialist workshop dealing with vintage cars, where numerous adjustments
and corrections were performed. Recently the frame, which is the most important structural element of the whole body, was also repaired. The interior
received new upholstery and bright-coloured carpets, which underlines the
luxury character of the vehicle. On top of this, electric window mechanisms
were repaired. Currently the car looks good, but in some places, it would benefit from some minor paintwork corrections. Chromed elements are mostly
in good shape, some of them wear an original patina. The car is fully complete,
which is massively important with a vehicle of this age.Very often cars that are
over 50 years old have been disassembled, but this one is complete and has
virtually all of the original trim. Bright leather and wood panels are in very good
state of repair. Mechanically, the car does not show signs of wear and tear, all
systems work correctly and need no mechanical intervention.The engine starts
and runs perfectly smoothly without any problems.
This car is a true rarity, one of just 997 examples ever made. Back in the 1950s
it was a perfect example of exquisiteness which Mercedes was capable of. It
is complete and has been preserved in a good state of repair, allowing it to be
driven without trouble. It is registered as a vintage car.

silnik: 2.2 R6

Engine: 2.2 I6

moc: 80 koni mechanicznych

Power: 80 break horsepower

inne dane: skrzynia biegów manualna, napęd na koła tylne

Other: manual gearbox, rear-wheel drive

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

Legal condition: registered in Poland with “yellow” vintage car number plates

dostępne dokumenty: dowód rejestracyjny

Available paperwork: vehicle registration certificate

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

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

		

(75 000€/94 000-104 000€)
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Volvo PV544 Sport 1961
Nr nadwozia: 311591

Chassis number: 311591

Oryginalny szwedzki klasyk z lat 60.
Samochód po renowacji z wyraźnie zachowaną patyną
Rzadka wersja Sport wyposażona w 2 gaźniki

Stylish, 1960s Swedish classic
After restoration with a distinct patina preserved on purpose
Rare Sport version equipped with two carburetors

cena wywoławcza: 45 000 zł (estymacja: 60 000 - 75 000)

Starting Bid: 45 000 PLN (Estimate: 60 000 - 75 000)

Volvo PV544 było na swój sposób modelem przełomowym, nie tylko dla
szwedzkiej marki, lecz również dla historii motoryzacji. Był to pierwszy samochód w którym zaoferowano trzypunktowe pasy bezpieczeństwa. Pojazdy
z taką historią są z reguły cenione przez kolekcjonerów. Kształt PV544 przywodzi na myśl naszą rodzimą Warszawę, zwaną poczciwie „garbusem”, jednak pod
karoserią Volvo kryją się zaawansowane rozwiązania technicznie.
Prezentowany egzemplarz został zakupiony w 2005 roku od austriackiego dealera aut klasycznych i stał się częścią pewnej krakowskiej kolekcji. Mimo iż samochód był dość dobrze zachowany jak na swoje lata, właściciel zdecydował się
na kompleksowe odświeżenie auta. Karoseria została rozebrana, a następnie na
nowo polakierowana. Dzięki pomocy poprzedniego właściciela udało się kupić
wszelkie niezbędne, oryginalne części, które wymagały wymiany. Kilkanaście lat
po zakończeniu prac Volvo dalej prezentuje się bardzo okazale. Stan blacharski
nie wymaga żadnych ingerencji. Na aucie nie ma widocznych ognisk rdzy, a powłoka lakiernicza prezentuje się zadowalająco.Wszelkie elementy chromowane
cieszą oko właściwym błyskiem. Wnętrze nosi pewne ślady upływu czasu, co
tylko dodaje pojazdowi charakteru. Nie mamy tu do czynienia z nadmierną restauracją pojazdu, która gubi jego historyczny charakter. Od strony technicznej
właściciel regularnie dbał o to, by auto nie sprawiało kłopotów w trakcie eksploatacji. Silnik odpala bez problemu i równo trzyma wolne obroty.W ostatnim
czasie naprawiono zastany tłoczek w jednym z hamulców. Efektowna zielona
blenda nad przednią szybą dodaje autu sportowego sznytu. Samochód nie był
pierwotnie wyposażony w trzypunktowe pasy bezpieczeństwa, które były wyposażeniem opcjonalnym, jednak właściciel zdecydował się na zamontowanie
oryginalnego zestawu ze względu na wartość historyczną modelu, jak i samego
wynalazku.
W ostatnim czasie pojazd był bardzo rzadko użytkowany, przebieg rósł powoli, powiększając się jedynie o kilkadziesiąt kilometrów po sporadycznych
przejażdżkach. Jest to główny powód decyzji o sprzedaży. Podsumowując,
Volvo PV544 oferowane podczas zimowej aukcji Ardor Auctions, tym bardziej
w wersji Sport z podwójnymi gaźnikami, to prawdziwy rarytas, szczególnie dla
zagorzałych fanów szwedzkiej marki.

The Volvo PV544 was a groundbreaking model in its own right, not just for
the Swedish brand, but for the history of motoring in general. It was the first
car to be fitted with three-point seatbelts as standard. Motoring milestones
are usually highly appreciated and valued by collectors, which is the case with
the humble-looking PV544. The car offered on our winter auction is a rather
friendly looking thing. Its shape brings the Polish Warszawa to mind, but the
body houses way more sophisticated technology beneath it.
The vehicle was purchased in 2005 from a classic car dealer in Austria and
became a part of a Cracow-based collection. Despite looking good on the
outside given its age, the owner decided to refresh the whole car. It was disassembled and repainted. Thanks to help of the previous owner, all necessary
original parts that needed replacing were purchased. After more than 10 years
from completing the work, the Volvo still looks impressive.The bodywork does
not need repairs or any additional work. The car has no visible signs of rust, its
paintwork looks decent. All chromed elements shine as bright as they should.
On the inside, the original patina was left in the course of restoration, which
adds to the charisma of the car. The restoration process was not overdone, all
signs of its age have been preserved on purpose, to maintain the classic character. Mechanically, the owner did his best to ensure trouble-free driving. The
engine starts without problems and runs smoothly, maintaining constant revs
at idle. Recently a stuck brake piston on one of the brakes was repaired. The
car is fitted with an original visor over the front windscreen, which adds some
sportiness to the package. Originally the car was not fitted with three-point
seatbelts, which were only available as an optional extra, but the owner decided
to retro-fit the original seatbelt set because of its historical value.
In recent years, the car was used sporadically, the mileage grew by less than 100
kilometers accrued during rare drives. This is the main reason why the owner
decided to put the car on sale. To sum up, the Volvo PV544 offered on the
Ardor Auctions’ winter auction is a vehicle which, thanks to its classic shape, will
take its future owner on a journey through time back to the late 50s and early
60s, when the motoring as we know it today was being born.

silnik: 1.6 R4

Engine: 1.6 I4

moc: 75 koni mechanicznych

Power output: 75 break horsepower

inne dane: skrzynia biegów manualna, napęd na koła tylne

Other: manual gearbox, rear-wheel drive

stan prawny: zarejestrowany w Polsce

Legal condition: registered in Poland

dostępne dokumenty: dowód rejestracyjny, potwierdzenie ubezpieczenia
OC, karta pojazdu

Available paperwork: vehicle certificate of registration, proof of insurance,
vehicle history card

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

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

		

(10 500€/14 000-17 500€)
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MG MGB 1973
Nr nadwozia: GHN5UD299587G

Chassis number: GHN5UD299587G

Najpopularniejszy brytyjski roadster
Wersja z klasycznymi chromowanymi zderzakami
Samochód po przeglądzie, gotowy do jazdy

The most popular British roadster
Version featuring classic, chromed bumpers
After mechanical inspection, ready to drive

cena wywoławcza: 38 000 zł (estymacja: 50 000 - 70 000)

Starting Bid: 38 000 PLN (Estimate: 50 000 - 70 000)

MGB to jeden z bardziej popularnych klasycznych roadsterów na polskich drogach.Ten zgrabny brytyjski samochód, jest ceniony przede wszystkim za solidną
i nieskomplikowaną konstrukcję. Reprezentuje to, z czego angielska motoryzacja
zasłynęła w powojennych czasach – lekkie sportowe pojazdy, które miały dostarczać wielu emocji w trakcie prowadzenia.
Czerwone MGB, które pojawi się na aukcji zimowej, opuściło fabrykę w 1973
roku. Auto trafiło do Kanady, gdzie do niedawna było cały czas użytkowane.
Obecny właściciel nabył pojazd 2 lata temu. Po sprowadzeniu do Polski samochód przeszedł kosmetyczne poprawki, ze względu na swój wiek nie wymagał
jednak poważniejszych prac. Od tego momentu auto było użytkowane rekreacyjnie, zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem, w ciepłe i słoneczne dni, kiedy
można się cieszyć jazdą bez dachu. Samochód jest ogólnie w dobrej kondycji,
wpierw został dokładnie przejrzany od strony mechanicznej, a w ostatnim czasie wykonano serwis olejowy oraz wymieniono wszystkie płyny eksploatacyjne
oraz filtry. Zajęto się również regulacją gaźników, dzięki czemu przyszły właściciel będzie mógł cieszyć się pełną mocą i równą pracą silnika. Od strony
wizualnej samochód prezentuje się bez większych zastrzeżeń. Lakier nie ma
znaczących ubytków. Wnętrze zachowało się w stanie dobrym, znajdziemy
drobne braki w wyposażeniu (np. wykładzina bagażnika), jednak części do tego
auta nie są drogie i jednocześnie łatwo dostępne. Elementy chromowane, listwy
i zderzaki nie były poddane żadnym zabiegom renowacyjnym, jednak w żaden
sposób nie szpecą auta.
Samochód oferowany przez Ardor Auctions to idealna okazja do zakupu przystępnego cenowo klasyka, który nie będzie wymagał dużych nakładów finansowych. Atutem egzemplarza jest chromowana galanteria, w przeciwieństwie do
późniejszych roczników, w których montowano plastikowe zderzaki.

The MGB is one of the most popular classic roadsters on Polish roads. This
svelte British car is appreciated for its quality and uncomplicated design. It represents what British motoring was famous for in the post-war period – light
sports cars, delivering sheer driving pleasure.
Red MGB which will be offered on the winter auction left the factory in 1973.
It was originally sold in Canada, where it had been used until recently. Its current
owner purchased the car two years ago. After being shipped to Poland the car
underwent a cosmetic nip and tuck which it needed because of its age, but it
did not require any serious work. From then on it was used for recreational
drives on warm and sunny days with the top down, as it was originally intended
to. Generally the car is in good overall condition, it was first thoroughly inspected mechanically and recently it underwent oil service, along with changing
vital fluids and filters. Carburetors were also adjusted, thanks to which future
owner will be able to enjoy engine’s full power and smooth idle.Visually, the car
has no major faults. Paintwork has no noticeable chips or deficiencies. Interior
has been preserved in good condition, but some bits of trim are missing (boot
carpeting for example). However, parts for this car are inexpensive and easily
available. Chromed bits, such as strips and bumpers were not restored, but do
not make the car any less attractive.
The car offered by Ardor Auctions is a perfect opportunity to purchase an
affordable classic, which will not require any costly repairs. Its huge asset is its
chrome gallantry, as opposed to subsequent models, featuring plastic bumpers.

silnik: 1.8 R4

Engine: 1.8 I4

moc: 95 koni mechanicznych

Power: 95 break horsepower

inne dane: skrzynia biegów manualna, napęd na tylne koła

Other: manual gearbox, rear wheel drive

stan prawny: zarejestrowany w Polsce, faktura VAT 23%

Legal condition: registered in Poland, VAT 23%

dostępne dokumenty: dowód rejestracyjny, potwierdzenie ubezpieczenia
OC, karta pojazdu

Available paperwork: vehicle registration certificate, proof of insurance,
vehicle history card

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

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

		

(9 000€/11 800 - 16 500€)
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Mini Cooper JCW GP 2006
Nr nadwozia: WMWRE91010TF75296

Chassis number: WMWRE91010TF75296

Jedna z 2000 sztuk limitowanej edycji GP
Najbardziej wyczynowa wersja „nowego” Mini
Niski przebieg – zaledwie 40 000 km

One of just 2000 examples of the limited GP edition
The most radical version of the „contemporary” Mini
Low mileage – just 40 000 km

cena wywoławcza: 60 000 zł (estymacja: 80 000 - 100 000)

Starting Bid: 60 000 PLN (Estimate: 80 000 - 100 000)
		

(14 000€/19 000-23 500€)

Kamieniem milowym w historii marki Mini był rok 2001, kiedy jej nowy właściciel, koncern BMW, wprowadził do produkcji współczesną wersję jednego z
najpopularniejszych brytyjskich aut w historii motoryzacji. Po przeszło 40 latach
wytwarzania klasycznego Mini pojawił się przełomowy model R50/R53, który
z miejsca stał się hitem, szczególnie dla mieszkańców europejskich metropolii.
Stanowił bardzo stylowy wybór w kategorii małego auta miejskiego, przy okazji
oferując ciekawe wersje wyposażeniowe i limitowane edycje, które odwoływały
się do historii i legendy marki.
Specjalna wersja Mini Cooper JCW GP zadebiutowała w 2006 roku. Egzemplarz oferowany przez dom aukcyjny Ardor Auctions należy do szlachetnej linii
Mini sygnowanej przez John Cooper Works. Auto napędzane jest silnikiem o
pojemności 1,6-litra, który generuje niemałą jak na te gabaryty moc – 215KM.
Samochód sprowadzono do Polski w roku 2016 roku. Auto zostało fabrycznie
wyposażone w komplet foteli Recaro CS. Oryginalne 18-calowe felgi zostały zastąpione 17-calowymi odpowiednikami z gamy producenta, ze względu
na większą wygodę w użytkowaniu. Mini wciąż znajduje się w stanie niemal
salonowym, licznik wskazuje obecnie niewiele ponad 40 tys. km, czego potwierdzeniem jest rewelacyjny stan zachowania wnętrza. Pod kątem mechanicznym
samochód został przejrzany przez autoryzowany serwis BMW. Wymieniono
w nim wszelkie płyny oraz elementy eksploatacyjne. Dach samochodu był ponownie lakierowany, jednak nic nie wskazuje, by było to poważniejsze uszkodzenie. Wszelkie emblematy odmiany GP są nienaruszone. Jak przystało na
rdzennie sportowy samochód, Mini prowadzi się rewelacyjnie. O sztywność
nadwozia dba fabryczna rozpórka, która zajęła miejsce tylnej kanapy.Wszystkie
podzespoły, łącznie z klimatyzacją, działają bez zarzutu. Odczucia zza kierownicy
można śmiało porównywać z autami sportowymi wyższej klasy zarówno jeżeli
chodzi o osiągi, pracę zawieszenia, jak i siłę hamowania. Obecnie samochód nie
wymaga żadnego wkładu finansowego.
Mini Cooper JCW GP to 745-ty egzemplarz z krótkiej serii 2000 sztuk limitowanej edycji GP. Auto jest poszukiwanym modelem kolekcjonerskim, egzemplarz z tak niskim przebiegiem i w tak dobrym stanie jest już pewnym rarytasem na skalę europejską.

Year 2001 was a true milestone for the Mini brand. Back then its new owner
BMW introduced the modern iteration of one of the most popular British cars
in history. After more than 40 years of production of its classic ancestor, the
groundbreaking R50/R53 model was introduced. It became an instant hit in big
cities of Europe. It was a stylish choice for young and successful businesspeople.
Interesting, limited editions underlined the roots of the outcome of the British-German cooperation
The limited Mini Cooper JCW GP version was introduced in 2006. The car
offered on the winter auction organized by Ardor Auctions is the noble John
Cooper Works version. It is powered by a 1.6-litre engine, generating 215 BHP
– a crazy number given the vehicle size.The car was shipped to Poland in 2016.
It was fitted with Recaro CS seats from the factory. Its original 18-inch wheels
were replaced by 17-inch equivalent wheels from the original Mini parts catalogue to improve comfort. The car is currently in a very good, almost showroom condition. It has a little over 40 thousand kilometres on the clock, which
is reflected in the state of the interior. Mechanically, the car is still fresh and it’s
rather difficult to fault it. Mechanically, it was inspected by an official BMW dealership; all regular maintenance has been performed. The roof was repainted,
but there are no signs suggesting that the incurred damage was serious. The
car has all signature labels of the GP version. It handles beautifully, as one could
expect from a true sports car. The body remains stiff thanks to a factory strut
bar, which replaced the rear bench. All components, including the air conditioning, work faultlessly. From behind the wheel, the car can easily be compared to
higher-ranked sports cars in terms of straight-line performance, chassis balance
or stopping power. Currently the car needs no repairs or maintenance.
The Mini Cooper JCW GP is the car number 745 from a limited run of 2000
examples of the GP edition. The car is already a sought-after collector item. It
is currently difficult to find a comparable car of this type in such a good shape
and with such low mileage. To say that it’s a rarity on a European scale is not
an overstatement.

silnik: 1.6 R4

Engine: 1.6 I4

moc: 215 koni mechanicznych

Power: 215 break horsepower

inne dane: skrzynia biegów manualna, napęd na koła przednie

Other: manual gearbox, front-wheel drive

stan prawny: zarejestrowany w Polsce, faktura VAT 23%

Legal condition: registered in Poland, VAT 23%

dostępne dokumenty: dowód rejestracyjny, potwierdzenie ubezpieczenia
OC, karta pojazdu

Available paperwork: vehicle registration certificate, proof of insurance,
vehicle history card

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

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
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Volkswagen Golf GTI 1982
Nr nadwozia: WVWZZZ17ZDW088064

Chassis number: WVWZZZ17ZDW088064

Prekursor pojęcia “hot hatch”
Jeden z najbardziej kultowych VW
Samochód po pełnej odbudowie

The definitive hot hatch
One of the most legendary VWs
After full restoration

cena wywoławcza: 75 000 zł (estymacja: 85 000 - 100 000)

Starting Bid: 75 000 PLN (Estimate: 20 000 - 23 500)

Pierwsza generacja Volkswagena Golfa o oznaczeniu GTI, zaprezentowana na
targach IAA we Frankfurcie w 1975 roku, była pierwowzorem dla rozwoju
całej klasy samochodów kompaktowych o podwyższonej mocy, zwanych dzisiaj
potocznie “hot hatchami”.Te trzy litery symbolizowały sportowy temperament
i charakterystyczną stylistykę połączone z poręcznym rozmiarem i tanią eksploatacją auta miejskiego. Mit GTI jest żywy po dziś dzień, jednak mało które auto
może dorównać legendzie “jedynki” z Wolfsburga.
Widoczny na fotografiach Golf pochodzi z końcowej fazy produkcji modelu,
z roku 1982. Auto wyposażone jest w silnik oznaczony kodem DX, a więc 1.8
litra osiągający moc 112 koni mechanicznych. Obecny właściciel jest w posiadaniu tego egzemplarza około dwóch lat i w międzyczasie podjął się kompleksowej odbudowy auta. Nadwozie zostało rozbrojone i w całości naprawione
blacharsko. Na karoserii położono drugi lakier zgodny z fabryczną specyfikacją.
Wnętrze samochodu w części zrekonstruowano stosując oryginalne materiały używane przez Volkswagena (między innymi nowa podsufitka). Silnik oraz
skrzynia przeszły generalny remont oraz wymieniono wszelkie elementy eksploatacyjne. Nowe zawieszenie zostało zbudowane na podzespołach marki FK
Automotive oraz założono świeże ogumienie na kultowe felgi Pirelli. Kolektor
wydechowy oraz tłumik pochodzą od firmy Supersprint. Po tych wszystkich
pracach samochód przejechał niecałe kilkaset kilometrów i obecnie jest częścią oferty zimowej licytacji Ardor Auctions. Jest to prawdopodobnie jeden
z najdroższych Golfów GTI z wczesnych lat produkcji na polskim rynku, mamy
jednak do czynienia z samochodem w stanie absolutnie kolekcjonerskim, pretendującym do uczestnictwa w wystawach oraz konkursach. Być może warto
zainwestować w zakup GTI teraz, zanim ceny tych poszukiwanych youngtimerów, tym bardziej w takiej kondycji, wzrosną jeszcze bardziej.

Mk 1 Volkswagen Golf GTI was unveiled at the IAA Motor Show in Frankfurt in
1975. It was the first of the breed of hatchbacks with added power, nowadays
called “hot hatches”. Three letters stood for sporty character and distinctive
styling combined with handy dimensions and low running costs of a city car.
The GTIs legend lives on to this day with very few cars to match the iconic Mk
1 from Wolfsburg.
The Golf depicted here comes from the last batch of production and rolled off
the factory line in 1982. It was fitted with DX engine, meaning it has 1.8 litres
of displacement and develops 112 break horsepower. Current owner has had
this car for two years and has restored it since.The body was disassembled and
repaired in the process. A new layer of paint matching the original specification
was applied. The interior was partially reconstructed using original Volkswagen
materials (including new roof lining). The engine and gearbox were completely rebuilt; consumables were replaced. New suspension was built using parts
made by FK Automotive, whereas legendary Pirelli wheels were shod in brand
new tires. Exhaust manifold and muffler are made by Supersprint. After all this
work the car was driven for a couple of hundred kilometres and is currently
offered at the winter auction by Ardor Auctions. It is probably one of the most
expensive early Golf GTIs in Poland, but it has to be stressed that it’s a car in
pristine condition, virtually concourse ready. Maybe it’s a food idea to invest in a
GTI now, before prices of these coveted young timers, especially in such good
condition, increase even further.

silnik: 1.8 R4

Engine: 1.8 I4

moc: 112 koni mechanicznych

Power: 112 break horsepower

inne dane: skrzynia biegów manualna, napęd na przednie koła

Other: manual gearbox, front wheel drive

stan prawny: zarejestrowany w Polsce

Legal condition: registered in Poland

dostępne dokumenty: dowód rejestracyjny, potwierdzenie ubezpieczenia OC

Available paperwork: vehicle registration certificate, proof of insurance

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

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

		

(17 500€/10 700 - 13 000€)
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Volvo 142 1969
Nr nadwozia: 1421341099047

Chassis number: 1421341099047

Niedoceniony szwedzki klasyk
Samochód w oryginalnym stanie zachowania
Auto z rąk pasjonata marki

Underappreciated Swedish classic
Maintained in original condition
Owned by a Volvo enthusiast

cena wywoławcza: 24 000 zł (estymacja: 30 000 - 40 000)

Starting Bid: 24 000 PLN (Estimate: 30 000 - 40 000)

Przełomową gamę samochodów Volvo serii 140 zaprezentowano oficjalnie
w sierpniu 1966 roku. Zapoczątkowała ona nowy system nazewnictwa modeli
- pierwsza cyfra oznaczała serię, druga odpowiadała liczbie cylindrów silnika,
a trzecia liczbie drzwi.W założeniu nowe Volvo miał być nieco większe od Amazona, ale nie mogło być cięższe ani droższe. Do napędu użyto wpierw jednostki
o pojemności 1.8 litra, znanej z innych pojazdów producenta, w 1969 wprowadzono zaś jej zmodyfikowaną o oznaczeniu B20 i pojemności 1986 cm³, która
rozwijała od 82 do 135 koni mechanicznych w zależności od układu zasilania:
pojedynczy gaźnik, podwójne gaźniki lub elektroniczny wtrysk Boscha.W kwestii bezpieczeństwa zadbano o to by karoseria miała kontrolowane strefy zgniotu oraz dodatkowe wzmocnienia chroniące pasażerów podczas dachowania.
Produkcję serii 140 zakończono w 1974 roku, po zbudowaniu ponad 1 200
000 egzemplarzy.
Oferowane w katalogu Volvo zostało zakupione od pierwszego właściciela ze
Szwecji w 2005 roku. Do tego czasu auto było serwisowane tylko i wyłącznie w
autoryzowanych serwisach producenta. Po jakimś czasie od sprowadzenia do
Polski samochód został ponownie pomalowany, gdyż poprzedni lakier wyraźnie
zmatowiał i był nie do odratowania. Poza tym samochód nie przechodził żadnych innych napraw blacharskich. Jeśli chodzi o serwisy mechanicznie to można
mówić jedynie o wymianach eksploatacyjnych zalecanych przez fabrykę, jednak
nie doszło do żadnych poważniejszych awarii w trakcie użytkowania. Wnętrze
jest w całości kompletne oraz i nie wymaga renowacji. Samochód nie przechodził żadnych modyfikacji oraz przeróbek, a jego wyposażenie ogranicza się do
standardu oferowanego przez Volvo w tamtych latach. Potwierdzony przebieg
wynosi obecnie 280 tysięcy kilometrów, należy jednak pamiętać, że te pojazdy
potrafiły przejechać bezusterkowo o wiele większe dystanse.
Białe Volvo 142 z 1969 roku to propozycja dla osób poszukujących osobliwego
klasyka, który przekonuje do siebie łatwą i niedrogą eksploatacją lub dla koneserów marki Volvo chcących rozbudować swoją kolekcję o pojazd w oryginalnym stanie zachowania.

From the very beginning of its production, Mini was an unquestionable motoring icon. This little car helped many Britons squeeze through the narrow
streets of congested London. Every onlooker could enjoy its charming looks
whenever it drove by.The Mini came second in an international poll to pick the
“Car of the 20th Century”, being beaten only by the Ford model T.The reason
why the Mini was created was the oil crisis posing a threat to post-war Europe.
Development began in 1956 as a response to the works of other European
manufacturers who came up with small and fuel-efficient vehicles. Main design
principle of the British “People’s Car” were its dimensions of 10 x 4 x 4 feet
(3 x 1.2 x 1.2 metres). Engineers were forced to use an existing engine as
a cost-saving measure. Project ADO15 (internal designation of the preproduction model) was powered by a four-cylinder, water-cooled BMC engine. It was
mounted in the front and transferred its power to the front wheels via a four-speed gearbox. Press launch took place in April 1959. By the second half of the
year, first batch of cars for sale was ready. The car was available under Austin
or Morris brand – both of which belonged to the BMC consortium. In the 80s
and 90s the spirit of Mini was still alive. The car once again became an icon,
only this time its popularity lied in its retro style. Limited editions gained a cult
following, including Mini 25, Mini Red Flame, Mini Red Hot, Mini Check Mate,
Mini Studio 2, Mini Piccadilly or Mini Tahiti. Over the years the Mini was updated
seven times, making it difficult to describe each update in detail.The last version
called VII was launched in 1996.The main change compared to its predecessors
was the use of a 1275 cc engine with twin fuel injections and a front-mounted
radiator. Some versions also featured airbags (mandatory according to European safety norms). In 2000 Mini officially went out of production after 41
years. It became an inherent part of London’s urban landscape, but was also
loved in Europe. Legendary rally “Cooper S” versions are fetching higher and
higher prices on auctions, but more common models are also sought after by
collectors.Without doubt, every version of this little city car with a huge heart
brings a smile to faces of people passing by.

silnik: 2.0 R4

Engine: 2.0 I4

moc: 82 konie mechaniczne

Power: 82 break horsepower

inne dane: skrzynia biegów manualna, napęd na koła tylne

Other: manual gearbox, rear-wheel drive

stan prawny: zarejstrowany w Polsce

Legal condition: registered in Poland

dostępne dokumenty: dowód rejestracyjny, karta pojazdu, potwierdzenie
ubezpieczenia OC, brak badania technicznego

Available paperwork: vehicle registration certificate, proof of insurance,
vehicle history card, lack of certificate of roadworthiness (MOT equivalent)

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

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

		

(5 700€/7 100 - 9 500€)
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Mercedes-Benz 300 SL-24 1992
Nr nadwozia: WDB1290611F057768
Ponadczasowy roadster w wiśniowym kolorze
Dobry stan zachowania, mały przebieg
Samochód wyposażony w twardy dach (hardtop)

Chassis number: WDB1290611F057768
Timeless roadster featuring cherry paintwork
Good state of repair, low mileage
Equipped with a hardtop

cena wywoławcza: 38 000 zł (estymacja: 45 000 - 60 000)

Starting Bid: 38 000 PLN (Estimate: 45 000 - 60 000)

Mercedes typoszeregu R129 to obecnie jeden z popularniejszych youngtimerów na polskim rynku samochodów klasycznych. Kolekcjonerzy cenią go za
solidną konstrukcję, łatwą i przyjemną eksploatację oraz pewne prowadzenie.
Samochód wszedł w roku 1989 i zastąpił wysłużony model R107. Z dzisiejszej
perspektywy można stwierdzić, że R129 przeniósł serię SL w zupełnie nową
epokę.
Wiśniowy Mercedes, który trafił do katalogu aukcji 2 grudnia, jest wyposażony
w usprawniony silnik o pojemności 3 litrów, posiadający 4 zawory na cylinder,
o czym świadczy emblemat 300-24. Jest to dość rozsądny kompromis pomiędzy osiągami a kosztami eksploatacji. Samochód w kolorze Almandine Red został zakupiony jako nowy u włoskiego dilera Mercedesa, natomiast kilkanaście
lat temu trafił do Polski. Stan samochodu należy ocenić jako dobry. Na karoserii
znajduje się druga warstwa lakieru, która została położona jeszcze we Włoszech. Obecnie nie ma na powłoce większych rys, ani pęknięć, inne elementy
zewnętrzne też nie wykazują oznak zużycia. Dołączony hardtop jest oczywiście
w kolorze nadwozia. Poprzedni właściciel wymienił również poszycie miękkiego dachu, które jest dopasowane pod kolor nadwozia. Porównując z innymi
R129 dostępnymi w Polsce, 300-tka oferowana przez Ardor Auctions wyróżnia się dobrze zachowanym wnętrzem. Skóra na siedzeniach nie ma pęknięć,
ani głębszych zagnieceń, podobnie jak tapicerka i deska rozdzielcza. Obecny
użytkownik naprawił kosztowny mechanizm otwierania dachu. Od strony mechanicznej auto przeszło serwis i jest gotowe do eksploatacji. Auto prowadzi
się bez zarzutów. Główne podzespoły zarówno hamulce, jak i zawieszenie nie
wymagają wymian lub napraw eksploatacyjnych.W Mercedesie zostały zainstalowane obniżające sprężyny, dzięki czemu auto prezentuje się bardziej agresywnie. Na oryginalnych felgach są założone opony zimowe w dobrym stanie. W
samochodzie będzie trzeba usunąć kilka drobnych usterek, które nie wpływają
znacząco na eksploatację auta. Jeżeli chodzi o wyposażenie wnętrza, to nie działają licznik przebiegu kilometrów (zatrzymał się na niecałych 90 000 km) oraz
zegarek. Przeglądu będzie wymagała również klimatyzacja, według właściciela
kompresor działa i nie wymaga wymiany. Ostatnim elementem jest pęknięty
zbiornik płynu do spryskiwaczy. Mimo tych detali samochód stanowi atrakcyjną ofertę na zakup kultowego roadstera niemieckiej marki. Zarówno kondycja
techniczna, jak i strona wizualna pojazdu powodują, że będzie to idealny zakup
dla osoby, która nie tylko chce posiadać, lecz również regularnie użytkować
młodego klasyka.

The R129-gen Mercedes-Benz is one of the most popular young timers on the
Polish classic car market. It is valued among collectors for being durable, easy
to maintain and fun to drive. It went on sale in 1989 and replaced the already
dated R107. From today’s perspective, one could say that the R129 took the SL
series to a completely new era.
The cherry Mercedes paint offered on the December auction is powered
by the factory-tweaked version of the 3-litre engine, featuring four valves per
cylinder, as the 300-24 emblem suggests. It is a sensible compromise between
performance and reasonable running costs. The car featuring Almandine Red
paintwork was purchased new at an Italian Mercedes dealership and was imported to Poland more than ten years ago. Its overall state of repair is good,
its body was repainted back in Italy. The paintwork has no scratches or cracks,
other body parts also show no signs of wear. Car comes with a hardtop with
matching colour. Its previous owner also had the fabric roof replaced, which
also matches the colour of the body. Compared to other R129s sold in Poland,
the 300 offered by Ardor Auctions has a well-preserved interior. Leather on
the seats has no cracks or other signs of wear and tear, much like the rest of
the upholstery and dashboard trim. Current owner had the costly roof mechanism fixed. Mechanically, the car underwent a regular maintenance and is ready
to drive. Its handling is pretty much faultless. Main chassis components, such
as brakes or suspension need no repairs or replacing. The car was fitted with
lower springs, thanks to which it has a much more aggressive stance. Original
wheels are shod with winter tires in good condition. There are a couple of
minor faults with the car which do not affect overall usability. When it comes
to interior equipment, mileage odometer (it stopped at 90 000 km) and clock
do not work. Air conditioning will also require maintenance, but according to
the owner, its compressor does work and needs no replacing.The last element
that needs some work is the broken windscreen washer bottle. Despite those
foibles, the car is an attractive offer for those who are after a legendary roadster made by the famous German brand. Both technical and visual virtues of
this car make it a perfect choice for a person who wants to not only own, but
also regularly drive this young classic.

silnik: 3.0 R6

Engine: 3.0 I6

moc: 231 koni mechanicznych

Power: 231 break horsepower

inne dane: skrzynia biegów automatyczna, napęd na koła tylne

Other: automatic gearbox, rear-wheel drive

stan prawny: zarejestrowany w Polsce

Legal condition: registered in Poland

dostępne dokumenty: dowód rejestracyjny, umowa kupna-sprzedaży z
poprzednim właścicielem, karta pojazdu, potwierdzenie ubezpieczenia OC

Available paperwork: vehicle registration certificate, proof of insurance,
vehicle history card, buying contract

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

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

		

(9 000€/10 500 - 14 000€)

DEFINICJE:
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 prowadzenia 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
Pojazdu, dostępna w katalogu aukcyjnym.
ESTYMACJA - Widełkowo określona w Katalogu Aukcyjnym wartość Pojazdu, będąca orientacyjnym wskaźnikiem potencjalnej Ceny Wywoławczej oraz
Ceny Nabycia Pojazdu.
DOKUMENTACJA - Dokumentacja dotycząca stanu prawnego i technicznego Pojazdu, w posiadaniu której znajduje się Organizator Aukcji, m.in. dowód rejestracyjny, polisa ubezpieczeniowa, dokumenty związane z historią
Pojazdu.
KATALOG AUKCYJNY - Broszura informacyjna zawierająca m.in. opis
wszystkich Pojazdów licytowanych na Aukcji.

DEFINITIONS:
ORGANIZATOR AUKCJI - Spółka Ardor Auctions spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Klimczaka 1, KRS 0000532509,
NIP 5213683528, Regon 360183852, oraz osoby umocowane do podejmowania 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, stanowiąca 15 % od najwyższej oferty złożonej przez Nabywcę, stanowiąca składnik
Ceny Nabycia.
REGULAMIN - Niniejszy Regulamin Aukcji, składający się z Warunków sprzedaży aukcyjnej oraz Przewodnika dla Klienta
WADIUM - Kwota pieniężna, której wpłata warunkuje dopuszczenie do
udziału w Aukcji, osoby mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
KLIENT - Osoba biorąca pośrednio lub bezpośrednio udział w Aukcji.

AUCTION - Car auction aimed at making as many Motor Vehicle Purchase
Agreements at highest possible prices, equal to or greater than Reserve Prices 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, available in the Auction Catalogue;
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. descriptions of all the Vehicles put up on the Auction;
AUCTION ORGANISER - Spółka Ardor Auctions spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (limited liability company) seated in Warsaw, ul. Klimczaka
1, 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 10 per
cent of the highest bid offer made by the Buyer, included in the Purchase
Price;
TERMS AND CONDITIONS - These very Terms and Conditions.

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.

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.

PRZEWODNIK DLA KLIENTA

CUSTOMER’S GUIDELINE

I. PRZED AUKCJĄ

I. BEFORE THE AUCTION

1. Cena wywoławcza
Cena wywoławcza zamieszczona w katalogu pod opisem Obiektu jest kwotą, od której rozpoczynamy licytację. Obiekty licytowane są w górę, tzn. licytacja 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 końcowej ceny Obiektu i reprezentuje 15% kwoty wylicytowanej. Opłata aukcyjna 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 zarejestrowanych w innych krajach niż Polska Nabywcę obciąża ewentualny obowiązek
uiszczenia podatku akcyzowego.
3. Estymacja
Podana w katalogu Estymacja jest szacunkową wartością Obiektu i ma charakter wskazówki dla zainteresowanego nim klienta. W celu uzyskania dodatkowych 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 amerykańskich. Kurs walut w dniu aukcji może się różnić od tego w dniu druku katalogu, informacja ta ma więc charakter orientacyjny.

5. Cena minimalna
Jest to najniższa kwota, za którą możemy sprzedać Obiekt bez dodatkowej 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 Aukcjonera po uderzeniu młotkiem.
6.Transakcja warunkowa
Zostaje zawarta w momencie, kiedy licytacja nie osiągnęła poziomu Ceny
minimalnej.Transakcja warunkowa traktowana jest jako wiążąca oferta nabycia Obiektu po cenie wylicytowanej. Zobowiązujemy się do negocjacji ceny
z komitentem, jednak nie gwarantujemy możliwości zakupu po cenie wylicytowanej. 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 przyjmowania po Aukcji ofert równych Cenie minimalnej na Obiekty wylicytowane 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.

1. Starting bid
Starting bid specified in the Catalogue below Lot’s description 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
10 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 advisors. 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 during 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 aforementioned Lot equal to Reserve Price. Should such offer be made by another bidder, 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 during 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 powierzonego nam do sprzedaży Obiektu.Wykonywane są one w najlepszej wierze z wykorzystaniem doświadczenia i fachowej wiedzy naszych pracowników oraz współpracujących z nami
ekspertów. Mimo uwagi poświęcanej każdemu z Obiektów w procesie opracowywania, dokumentacji 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 przedstawioną przez właścicieli oraz na podstawie oględzin Pojazdów przeprowadzonych przez
ekspertów Organizatora Aukcji. Wskazane jest zatem, aby zainteresowani zakupem konkretnego 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 zabytkami (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 sprzedawanych 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 Organizatora 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 przypadkach Organizator zwraca wpłacone Wadium w terminie 14 dni od zakończenia Aukcji, na rachunek 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 licytujących, ogłasza zakończenie licytacji oraz wskazuje zwycięzcę. Zakończenie licytacji Obiektu
następuje w momencie uderzenia młotkiem przez Aukcjonera. Jest to równoznaczne z zawarciem 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 PRZEWODNIK 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 Aukcji 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 języku polskim, jednak na specjalne życzenie uczestnika Aukcji niektóre spośród licytacji mogą być
równolegle prowadzone w językach angielskim i niemieckim. Prośby takie powinny być składane 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 powiązanych, które mogą przetwarzać dane osobowe uczestników aukcji w zakresie niezbędnym do
realizacji zleceń licytacji. Klientom, którzy posiadają nieuregulowane należności z tytułu zakupów 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 telefon 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 tożsamości 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. Zastrzegamy prawo do nagrywania i archiwizowania rozmów telefonicznych, o których mowa powyżej. 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. Klimczaka 1, 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 zlecenia 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 zgodne
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. Klimczaka 1, 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 information does not automatically mean that the Item is undamaged or flawless. Legal and technical condition of Vehicles listed in the Catalogue has been established based on the documentation 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. Otherwise 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 transferred. 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 CONDITIONS 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 designated by them before Bidding starts.Auction is held in Polish, but on specific request of the participants 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 transferred 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 receive 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. Klimczaka 1, 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 additional 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. Klimczaka 1, 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.

III. PO AUKCJI
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 płatniczymi (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 bezskutecznym upływie terminu dodatkowego wyznaczonego na zapłatę.
4. Reklamacje
Wszelkie możliwe reklamacje rozpatrywane są zgodnie z przepisami prawa polskiego.W przy-

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 odpowiedzialności 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 upoważnienie. Może to nastąpić tylko w momencie pełnej płatności i uregulowania wszystkich zobowiązań 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, które 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 zabytkami (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.

2.ARDOR AUCTIONS JAKO POŚREDNIK HANDLOWY
Ardor Auctions występuje jako zastępca pośredni działający w imieniu własnym, lecz na rachunek 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 dokument 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 internetowej Ardor Auctions lub otrzymać w siedzibie Ardor Auctions. Kwoty wskazane przez licytującego 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 minimalna, 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 rozpoczęciem Aukcji. Dostarczone później zlecenia mogą nie być zrealizowane.
3)Od osób zainteresowanych licytacją przez telefon wymaga się zgłoszenia chęci licytacji telefonicznej poprzez wypełnienie formularza „zlecenie licytacji”, dostępnego w katalogu, na stronie internetowej Ardor Auctions lub w siedzibie Ardor Auctions. Wszystkie zlecenia licytacji

1. Payment
The Buyer is obliged to pay for the won Lots within four working days from the Auction. Should 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.

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 companies who will help transport the vehicle, but will not bear responsibility for quality or execution 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.

TERMS AND CONDITIONS OF AUCTION SALE

WARUNKI SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ
1.WPROWADZENIE
Każdy Pojazd zaprezentowany w katalogu aukcyjnym przeznaczony jest do sprzedaży na
warunkach określonych: a) w WARUNKACH SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ, b) w innych informacjach podanych w pozostałych częściach katalogu aukcyjnego, szczególności w PRZEWODNIKU 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 Aukcjonera 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.

III. AFTER THE AUCTION

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 później 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 odpowiedzialności 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 Auctions i komitentem.
2) Aukcjoner może w każdym momencie aukcji wycofać którykolwiek Obiekt, ponownie zaoferować 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 osiągnięcia 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 płatność, chyba że Obiekt w katalogu jest wyceniony w innej walucie: euro lub dolarach amerykańskich. 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. 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 supplement 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 confirming their identity and receive a number plate. 2) For the sake of the convenience of bidders, 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.

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 Ardor 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 zwycięzcą 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 WARUNKOM 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 Auctions 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 kupującego, 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 kupującemu nie jest równoznaczne z przeniesieniem prawa własności Obiektu na kupującego ani
zwolnieniem z obowiązku zapłaty przez niego ceny nabycia.

8. DANE OSOBOWE KLIENTA
W związku ze świadczonymi usługami oraz wymogami prawnymi związanymi z przeprowadzeniem 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 marketingowych, dostarczając materiały o produktach, usługach bądź wydarzeniach organizowanych przez Ardor Auctions oraz spółki powiązane. Zgadzając się na WARUNKI SPRZEDAŻY
AUKCYJNEJ i podając dane osobowe, klienci zgadzają się, że Ardor Auctions i spółki powiązane 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 prawem. 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. Ardor Auctions nie jest zobowiązane do zapłaty odsetek od ceny zakupu. 5) Żaden przepis
w niniejszych WARUNKACH SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ nie wyklucza lub nie ogranicza odpowiedzialności Ardor Auctions wobec kupującego, wynikającej z jakiegokolwiek oszustwa
bądź świadomego wprowadzenia w błąd, lub z winy umyślnej.

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 terminie Ardor Auctions transportuje wszystkie wylicytowane pojazdy do magazynu zewnętrznego, a kupujący obciążony zostanie kosztami transportu oraz magazynowania.Wielkość opłat
będzie uzależniona od operatora magazynu. Zaakceptowanie niniejszego regulaminu równoznaczne 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 odpowiada 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.

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

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 poczet 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 nabywcy wynikających z innych transakcji;
h) podjąć wszelkie inne działania odpowiednie do zaistniałych okoliczności.

12. PRAWO OBOWIĄZUJĄCE
Prawa i obowiązki stron wynikające z niniejszych WARUNKÓW SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ,
przebieg aukcji i jakiekolwiek sprawy związane z powyższymi postanowieniami podlegają prawu 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 odpowiednich 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.

11. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1)Niniejsze WARUNIKI SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ wraz późniejszymi zmianami i uzupełnieniami, o których mowa wparagrafie 1 powyżej, wyczerpują całość praw i obowiązków pomiędzy stronami w odniesieniu do sprzedaży Obiektu.
2) Wszelkie zawiadomienia powinny być kierowane na piśmie na adres Ardor Auctions. Powiadomienia 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 nadal obowiązywać. Brak działania lub opóźnienie w wykonywaniu praw wynikających z WARUNKÓW SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ nie oznacza zrzeczenia się praw lub zwolnienia z obowiązków ani nie uchyla obowiązywalności całości bądź części z postanowień WARUNKÓW
SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ.

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 hammer 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 otherwise, 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 Warszawa, ul. Klimczaka 1, 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.

9. LIMITATION OF LIABILITY
1) Ardor Auctions excludes all the guarantees to the extent permitted by law. 2) Ardor Auctions’ 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.

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 Conditions 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.

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.

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 consent 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 contact us via email or telephone.

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

12. PREVAILING LAW
Laws and obligations of parties arising out of these TERMS AND CONDITIONS OF AUCTION 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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PLANSZE KOMIKSOWE I ILUSTRACJA

MŁODA SZTUKA

Aukcja 19 grudnia 2017 r., godz. 19

Aukcja 21 grudnia 2017, godz. 19
wystawa obiektów: 11 – 21 grudnia 2017

wystawa obiektów: 8 – 19 grudnia 2017 r.

Piękna 1A, Warszawa,
tel. 22 584tel.952234,
www.desa.pl
Dom Aukcyjny Desa Unicum, ul. Marszałkowska
34-50, Warszawa,
584
95 34, www.desa.pl

Dom Aukcyjny Desa Unicum, ul. Piękna 1A, Warszawa, tel. 22 584 95 34, www.desa.pl

Brosza w stylu edwardiańskim, pocz. XX w.

BIŻUTERIA KOLEKCJONERSKA
Aukcja 12 grudnia 2017, godz. 19
wystawa obiektów: 1 – 12 grudnia 2017

Dom Aukcyjny Desa Unicum, ul. Piękna 1A, Warszawa, tel. 22 584 95 34, www.desa.pl

JAK SPRZEDAĆ OBIEKT NA AUKCJI
W DESA UNICUM?

1
Jeśli posiadasz obraz
lub inny przedmiot
kolekcjonerski,
skontaktuj się z nami...

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

2

3

4

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

osobiście, przynosząc
obiekt do Działu Przyjeć...

lub wysyłając zdjęcia
i opisy tradycyjnym listem.

5

6

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

Obiekty przyjmowane
są w depozyt na dokument
Pokwitowania Tymczasowego.

7
Nasz pracownik przedstawi
Ci ocenę komisji...

11

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

8

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

9

Poprosimy o dostarczenie
obiektu osobiście lub
pomożemy zorganizować
transport.

10

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

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.

ZLECENIE LICYTACJI
tel. 22 395 61 26
e-mail: kontakt@ardorauctions.pl

Samochody Klasyczne i Motocykle. Aukcja Ardor • 509SAM005 • 2 grudnia 2017
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

Imię i nazwisko

Tak

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

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.

Adres: ulica 						 nr domu			 				nr mieszkania

Miasto 														

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:

Kod pocztowy

Adres e-mail

Numer telefonu do licytacji

Telefon / faks
Należność za zakupiony obiekt
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).
Nr kat.

Maksymalna oferowana kwota
(bez opłaty aukcyjnej)
lub licytacja telefoniczna

Autor, tytuł

Wpłacę na konto bankowe: Pekao SA
94 1240 6292 1111 0010 7207 4917
Wpłacę w kasie firmy (pn.-pt. w godz. 11–19)

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

Skąd dowiedzieli się Państwo o Ardor Auctions?
z prasy		

z mailingu			

z reklamy internetowej		

z reklamy zewnętrznej			

od rodziny/znajomych				z imiennego zaproszenia				inną drogą
Ardor Auctions Sp. z o.o. ul. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, tel.22 395 61 26, email: kontakt@ardorauctions.pl,
www.ardorauctions.pl, NIP 521 368 35 28 REGON 360183852 KRS 0000532509

z radia

OFFICES & RETAIL

Faktura
Proszę o przekazanie informacji zawartych w transakcjach:

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 przetwarzanie 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.

BURAKOWSKA 4
WARSZAWA
PLANOWANE OTWARCIE

2020
PLANNED OPENING
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