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HARMONOGRAM

DATA: 16 CZERWCA 2018

Miejsce: DESA Unicum, ul. Piękna 1A, Warszawa

PLAN  WYDARZENIA:

15 czerwca

11:00-20:00 – wystawa obiektów

16 czerwca

11:00-17:00 – wystawa obiektów

17:00 – początek licytacji

Już teraz zachęcamy do rejestracji jako kupujący.  W tym celu należy wypełnić formularz dostępny na naszej stronie internetowej. Aby przystąpić do licytacji, 
zapraszamy do punktu rejestracji, który znajdą Państwo przy wejściu do budynku DESA Unicum. Po dopełnieniu formalności otrzymają Państwo komplet 
informacji oraz lizak z numerem niezbędny do licytacji.
 
Licytacja – przewidzieliśmy dla Państwa trzy opcje wzięcia udziału w aukcji:
1.       Licytacja na żywo – w celu przystąpienia do licytacji prosimy o przybycie najpóźniej o godzinie 15:00.
2.       Licytacja telefoniczna – jeżeli nie będą Państwo mogli uczestniczyć w naszym wydarzeniu, zachęcamy do skorzystania z opcji licytacji telefonicznej.  
         Będzie ona możliwa po wcześniejszej rejestracji (najpóźniej 48h przed rozpoczęciem). W tym celu prosimy o kontakt z naszą infolinią pod numerem  
         22 395 61 26.  
3.       Zlecenie stałe – jeżeli nie będą mogli Państwo uczestniczyć w naszym wydarzeniu, udostępniamy możliwość zadeklarowania kwoty na konkretny    
         obiekt z naszego katalogu. W tym celu prosimy o kontakt z naszą infolinią pod numerem 22 395 61 26.
 
Z przyjemnością odpowiemy na wszelkie pytania, prosimy o wiadomość na adres kontakt@ardorauctions.pl.



TIMETABLE

DATE: 16 June 2018

Venue: DESA Unicum, Piękna 1A,  Warsaw, Poland 

AUCTION SCHEDULE:

15th June 

11am-8pm – public preview of lots 

16th June

11am-5pm – public preview of lots 

5pm – auction 

We encourage to register as a bidder, by filling form on our website. 

Bidding – there are three option available: 
1.       On-site – in order to access our auction, you will need to register your data before the beginning of sale, by the registration desk. 
2.       Phone-call – if you cannot, you will be able to register for a phone-call auction. This option is available after previous registration  
         (no later than 48h before auction starts). In order to register, please contact our helpline: +48 22 395 61 26. 
3.       Absentee-bid – if you cannot come, you will be able to register an absentee-bid. It will be available after previous registration (+48 22 395 61 26). 

If you would like to get more information regarding our event, please contact our helpline (+48 22 395 61 26) or use our e-mail: kontakt@ardorauctions.pl





Dear Sirs,

Summer lineup of Ardor Auctions includes only the best and the prettiest – 
it’s the crème de la crème of classic motoring.

1965 Porsche 356C, one of 17 thousand ever made - an example of timeless 
design and legend of the brand, a unique 1958 Mercedes 190SL, incredibly 
popular among collectors of high-profile cars and a 1982 Jaguar XJ, a British 
luxury saloon that gained a status of an icon, becoming one of the most cha-
racteristic Jaguar models. These are just three of fourteen items that will go 
under the hammer on June 16th at the summer event organized by Ardor 
Auctions.

The catalogue will also feature i.a. a cherry-red 1970 Jaguar E-Type, descri-
bed by Enzo Ferrari himself as “the most beautiful car in history of moto-
ring”. Also, a 1972 Citroen DS, nicknamed the ‘Goddess’ and a light, sporty 
1973 MG MGB roadster featuring beautiful red colour will be among the 
stars of the show.

Thanks to their unique style and charm, classic cars after meticulous and 
detailed restoration enjoy sustained interest from collectors and enthusiasts 
of vintage motoring.

We invite you warmly to the auction of vintage and classic automobiles on 
June 16th. Event will be held at the headquarters of DESA Unicum auction 
house.
Yours sincerely,

Ardor Auctions Team

Szanowni Państwo, 

letnia oferta Ardor Auctions prezentuje wszystko, co najlepsze i najpiękniejsze, 
swoisty crème de la crème klasycznej motoryzacji.

Przykład ponadczasowego designu i legendy swojej marki, czyli jeden  
z niespełna 17 tysięcy wyprodukowanych egzemplarzy Porsche 356C  
z 1965 roku, do tego wyjątkowy Mercedes 190SL z 1958 roku – niezwykle 
popularny wśród kolekcjonerów najwyższej klasy aut, a także Jaguar XJ, czyli 
pochodząca z 1982 roku brytyjska limuzyna, która zyskała status ikony, stając 
się jednym z najbardziej charakterystycznych modeli Jaguara. To tylko trzy  
z 14 obiektów, które pójdą pod młotek już 16 czerwca, podczas letniej aukcji 
Ardor Auctions.

W katalogu aukcji pojawi się też m.in. nazwany przez samego Enzo Ferrari 
„najpiękniejszym autem w historii motoryzacji” Jaguar E-Type z 1970 roku w 
intensywnie wiśniowym kolorze nadwozia, jak również nazywany francuską 
„Boginią” Citroen DS z 1972 roku i lekki, sportowy roadster MG MGB  
w pięknym czerwonym kolorze, pochodzący z 1973 roku.

Klasyczne auta poddane drobiazgowej i niezwykle starannej renowacji, 
dzięki niepowtarzalnemu stylowi cieszą się niegasnącym zainteresowaniem 
kolekcjonerów oraz miłośników zabytkowej motoryzacji.

Na aukcję klasycznych i zabytkowych samochodów zapraszamy już 16 
czerwca do siedziby Domu Aukcyjnego DESA Unicum,
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VOLVO P1800 1962 

Nr nadwozia: 3823  
Najładniejsze  Volvo w historii marki 
Samochód z wczesnego okresu produkcji 
Samochód po renowacji 

cena wywoławcza: 70 000 zł (estymacja: 100 000 - 150 000)

   Chassis number: 3823  
The most beautiful Volvo in the history of the brand 
Early example 
After a meticulous restoration 

Starting Bid: 70 000 PLN (Estimate: 100 000 - 150 000) 
           (16 300€/23 300-35 000€)

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 vehicle offered at our June event is a member of the most desirable 
P1800 series, made in the British Jensen factory. The car was destined for the 
European market and was sold in a German dealership. Interestingly, even the 
original owner’s manual has been preserved. Its previous owner bought the car 
in 2007 at an internet auction. It required a thorough restoration, which took 
more than two years and consumed a lot of time, money and effort. During 
the works it was decided to repaint the car using pearlescent paint, but the co-
lour is not dramatically different to the original. Side sills were replaced during 
restoration, but they did require some work prior to the auction. The car was 
restored using high-quality components sourced from specialized distributors. 
The interior was refurbished with the original in mind and its original colour 
scheme was retained. Quality of restoration work is decent, but there are a few 
non-factory details, such as the paint or rear-view mirrors and their placement.
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 com-
fortable 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. It is highly likely that the 
vehicle offered by Ardor Auctions is one of the best opportunities to purchase 
an early, well maintained example in decent condition in Europe.

Engine: 1.8-litre, I4

Power: 100 break horsepower

Other: manual gearbox, rear-wheel drive

Legal condition: registered with ‘yellow’ vintage car number plates

Available paperwork: certificate of title

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

silnik: 1.8l, R4

moc: 100 koni mechanicznych

inne dane: skrzynia biegów manualna, napęd na koła tylne

stan prawny: zarejestrowany na „żółte” tablice 

dostępne dokumenty: dowód rejestracyjny

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

 
Prototyp nowego pojazdu Volvo był gotowy już w 1957 roku. Nowoczesne 
i bardzo udane nadwozie zaprojektował Pelle Petterson pracujący wówczas 
w turyńskim studiu stylistycznym kierowanym przez Pietra Fruę. Włoski sznyt 
jest zresztą łatwo wyczuwalny w efektownych liniach szwedzkiego coupé.  
W pierwszych latach produkcji samochody składano w Wielkiej Brytanii przy 
współudziale firmy Jensen. Szefostwo Volvo nie było jednak do końca zadowo-
lone z jakości prac i po pewnym czasie przeniesiono montaż do  Szwecji, stąd 
w nazwie modelu pojawiła się litera „S”. 
Samochód wystawiony na aukcji czerwcowej należy do najbardziej pożądanej 
serii P1800, wytwarzanej jeszcze w brytyjskiej fabryce Jensena. Auto zostało 
wyprodukowane z przeznaczeniem na rynek europejski i trafiło do sprze-
daży w niemieckim przedstawicielstwie marki, zachowała się nawet oryginal-
na instrukcja obsługi. Poprzedni właściciel kupił Volvo na internetowej aukcji  
w 2007. Pojazd wymagał kompleksowej odbudowy, która trwała ponad dwa 
lata i pochłonęła wiele środków oraz energii. W trakcie prac zdecydowano się 
na pomalowanie auta z użyciem perłowego lakieru, jednak jego barwa nie od-
biega znacząco od klasycznego koloru. Progi wymieniono w trakcie remontu, 
wymagały jednak poprawek przed aukcją. Samochód został odrestaurowany 
przy użyciu wysokiej jakości komponentów pochodzących od specjalistycznych 
dystrybutorów. Wnętrze odtworzono na wzór oryginału w tej samej kolory-
styce. Volvo reprezentuje solidne rzemiosło renowacji, choć nie obyło się bez 
kilku odstępstw od stanu fabrycznego, jak w przypadku lakieru czy doboru oraz 
umiejscowienia lusterek bocznych. 
P1800 zasłynęło dzięki serialowi „Święty”, w którym prowadził je Roger Moore. 
Chociaż 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. Możliwe, że oferta Ardor Auctions to jedna z najlep-
szych okazji w Europie do nabycia wczesnego egzemplarza w bardzo dobrym 
stanie. 
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CITROëN DS 1973

Nr nadwozia: 06F09793  
Przełomowa francuska limuzyna 
Samochód z odnowionym lakierem oraz wnętrzem 
Model rzadko spotykany na polskim rynku 

cena wywoławcza: 48 000 zł (estymacja: 70 000 - 90 000)

   Chassis number: 06F09793  
Groundbreaking French limousine 
With restored paint and interior 
Rare sight on the Polish market 

Starting Bid: 48 000 PLN (Estimate: 70 000 - 90 000) 
            (10800€/16800 - 21600€)

Citroën DS to jedna z najciekawszych powojennych europejskich limuzyn. Pra-
ce nad następcą Citroëna Traction Avanta rozpoczęły się jeszcze w 1938 roku, 
ale przerwała je II wojna światowa. Do projektu powrócono pod koniec lat 
40. Nadzorował go André Lefèbvre, znany kierowca wyścigowy i inżynier, a za 
ekstrawagancki kształt karoserii odpowiadał nadworny stylista marki, Flaminio 
Bertoni, odpowiedzialny również za modele 2CV oraz Ami 6. Premiera DS-a 
miała miejsce w 1955, dach kokpitu oraz inne elementy zostały wykonane  
z tworzyw sztucznych. Samochód był również rewolucyjny pod względem 
technicznym, dzięki hydraulicznym układom hamulcowym, sterowania sprzę-
gła oraz wspomagania kierownicy. Hydropneumatyczne zawieszenie pozwalało 
na regulację prześwitu w zakresie 16 do 28 cm i zapewniało wysoki poziom 
komfortu. Poza tym auto posiadało hamulce tarczowe na wszystkich czterech 
kołach, a dzięki aerodynamicznej bryle było szybsze od konkurentów. DS prze-
szedł dwa liftingi, w roku 1962 oraz 1967. Łącznie przez 20 lat stworzono nie-
mal półtora miliona sztuk. 
Przedstawiany w katalogu Citroën pochodzi z ostatniej fazy produkcji, a dokład-
niej z roku 1973. Jest to wersja DS 20 i została sprowadzona do Polski z Holan-
dii. Poprzedni właściciel regularnie użytkował auto, wybierając się nim również 
w dłuższe przejażdżki, jednak nie zdecydował się na remont auta, ograniczając 
się jedynie do napraw eksploatacyjnych. Obecny posiadacz nabył DS-a w 2014 
roku i postanowił odrestaurować go z zewnątrz i w środku. Po odbudowie 
blacharskiej nadwozie pomalowano dwoma kolorami pochodzącymi z bardziej 
współczesnej palety Citroëna. Dzięki temu samochód prezentuje się bardzo 
ciekawie. W kabinie uszyto nową tapicerkę oraz dobrano dywany na wzór 
oryginału. Silnik oraz zawieszenie pozostały oryginalne i nie wymagały więk-
szych napraw. Serwisowi i regulacji poddano ostatnio gaźnik. Nowa jest za to 
część galanterii auta, między innymi przednie oraz tylne lampy, a także lusterka 
oraz klamki czy znaczek, jednak fabryczne elementy właściciel przekazuje wraz  
z autem. Chromy zostały jedynie odświeżone. Wymieniono również uszczel-
ki wokół dachu. Do dokończenia pozostały progi, które po odbudowie należy 
przykryć specjalną gumą oraz parę innych drobnych kwestii, niewykonanych  
z powodu braku czasu, właściciel udostępni jednak wszystkie posiadane części  
i podzieli się wiedzą na temat samochodu.  
Citroën DS zwany był przez Francuzów „déesse”, co oznacza „bogini”, bowiem 
samochód w tym języku ma rodzaj żeński. Francuska bogini nie jest częstym 
widokiem na naszych drogach, oferta Ardor Auctions to niebywała szansa na 
nabycie tego awangardowego klasyka w bardzo dobrej cenie. 

The Citroën DS is one of the most intriguing European luxury saloons to be 
made after World War II. Citroën started with the design of the successor to 
the Traction Avant already in 1938, but the works were interrupted by the 
outbreak of WWII. Design process was resumed in late 1940s. Chief engineer 
overlooking the project was André Lefèbvre, famous racing driver and engi-
neer. The extravagant exterior design is credited to Citroen’s in-house stylist 
Flaminio Bertoni, who is also responsible for the 2CV and the Ami 6. The DS 
was unveiled in 1955. Its roof, cockpit and various other components were 
made of synthetic materials. The car was also revolutionary from the technical 
perspective, thanks to its hydraulic braking, clutch and power steering systems. 
Its hydro-pneumatic suspension allowed the driver to adjust ground clearance 
in the range between 16 and 28 cm and offered an unmatched level of ride 
comfort. Apart from that, the vehicle was fitted with disc brakes all-round and 
was definitely faster compared to its competitors thanks to its streamlined 
body shape. DS was overhauled twice, in 1962 and 1967. Over a 20-year pro-
duction period little under 1.5 million examples were made.
The Citroën featured in the catalogue is a late model, originally manufactured 
in 1973. It is a DS 20 version and was imported to Poland from Holland. Its 
previous owner drove the car on a regular basis, also on long journeys. Ho-
wever, he did not decide to fully restore it and only had regular maintenance 
done. Its current owner purchased the car in 2014 and decided to have it re-
stored inside and out. After the bodywork was done, the car was covered with  
a two-tone paint from Citroën’s more modern colour range. As a result, the car 
looks rather intriguing. On the inside, a new upholstery and carpets inspired 
by the original were fitted. Engine and suspension remained original since they 
did not require any major repairs. Recently the carburetor was readjusted and 
serviced. Some of the exterior trim elements were replaced, such as head- and 
taillights, as well as rear view mirrors, door handles or the badge. However, 
original items come with the car. Chrome elements were refreshed only. Roof 
seals were replaced too. Side sills should be finished off by covering them with 
special rubber. Apart from that, there are a couple of issues to fix that the 
current owner did not have time to take care of. All parts at the disposal of 
the owner come with the car though. He is also ready to share knowledge 
regarding the restoration process.
The Citroën DS is often referred to by the French as the ‘déesse’, which is 
French for ‘goddess’, since this word is a feminine noun in this language. The 
French goddess is a rare sight on Polish roads. The car offered by Ardor Auc-
tions is a unique opportunity to purchase this extraordinary classic at a very 
reasonable price..

Engine: 2.0-litre, I4

Power: 99 break horsepower

Other: manual gearbox, front-wheel drive

Legal condition: registered in Poland 

Available paperwork: certificate of title, vehicle log book 

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

silnik: 2.0l, R4

moc: 99 koni mechanicznych

inne dane: skrzynia biegów manualna, napęd na koła przednie

stan prawny: zarejestrowany w Polsce

dostępne dokumenty: dowód rejestracyjny, karta pojazdu

Zachęcamy do wcześniejszych oględzin przed aukcją, aby umówić się na spotkanie 
prosimy o kontakt pod numerem 22 395 61 26 lub pod adresem kontakt@ardorauctions.pl
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JAGUAR E-TYPE 1970

Nr nadwozia: 1R43441BW  
Najpiękniejszy Jaguar w historii  
Samochód po całkowitej renowacji 
Bardzo atrakcyjny kolor nadwozia   

cena wywoławcza: 160 000 zł (estymacja: 220 000 - 260 000)

   Chassis number: 1R43441BW  
One of the most beautiful cars ever 
Completely restored 
Featuring an attractive body colour

Starting Bid: 160 000 PLN (Estimate: 220 000 - 260 000) 
           (37 500€/51 500-60 500€)

Jaguar E-Type, uznawany za niepodważalną ikonę stylu i elegancji, zadebiutował 
na salonie w Genewie w roku 1961, wzbudzając zachwyt publiczności. Nad-
wozie zostało zaprojektowane przez Malcolma Sayera i charakteryzowało się 
lekkim, opływowym kształtem z bardzo długą maską. O stylistyce tego modelu 
wypowiedział się sam Enzo Ferrari, nazywając E-Type'a "najpiękniejszym autem 
w historii motoryzacji". 
Prezentowany egzemplarz Jaguara został wyprodukowany w 1970 z przezna-
czeniem na rynek amerykański. Samochód należy do drugiej serii tego modelu 
i wyjechał z fabryki w kolorze srebrnym z niebieskim wnętrzem. W Stanach 
Zjednoczonych został sprzedany przez dilera British Leylands w Nowym Jorku. 
Auto zostało sprowadzone do Polski kilka lat temu z zamiarem kompleksowej 
renowacji. Podejmując się tego procesu właściciel zdecydował się na zmianę 
oryginalnej barwy nadwozia na odcień wiśniowy, pochodzący z trzeciej serii 
E-Typa. Karoseria została w pełni naprawiona, a jakoś prac blacharskich nie 
pozostawia wątpliwości. Powłoka lakiernicza wygląda bardzo efektownie i jest 
jednym z mocniejszych punktów auta. Wnętrze zostało w całości obszyte czar-
ną skórą o fakturze zbliżonej do oryginalnych materiałów. Odstępstwem jest 
jednak pokrycie skórą także deski rozdzielczej. Wszystkie wykładziny również 
zostały wymienione na nowe. Według deklaracji właściciela, większość części 
zamawiano u renomowanych dystrybutorów z zagranicy. Wyposażenie auta 
jest kompletne i sprawne, zdecydowano się  jednak na montaż współczesnego 
zestawu audio. Od strony mechanicznej Jaguar również przeszedł gruntowną 
odbudowę. Silnik, skrzynia biegów, hamulce i zawieszenie działają bez zarzutu 
i auto jest gotowe do jazdy. Samochód został odprawiony w urzędzie celnym 
jako zabytkowy pod kątem rejestracji na żółte tablice. Na pojazd zostanie wy-
stawiona faktura VAT 23%.
Podsumowując, mimo pewnych niezgodności z oryginalną specyfikacją, mamy 
do czynienia z autem klasycznym w stanie niemal fabrycznym. Renowacja tej 
klasy auta może trwać nawet około 2-3 lat , a jej wartość, oprócz zakupu samej 
bazy, może być niewiele mniejsza od ceny prezentowanego egzemplarza.

This quintessentially British vehicle is a style icon of the 1960’s made its first 
public appearance in front of the audience of the 1961 Geneva Motor Show 
to the amazement of the crowd. Its body was designed by Malcolm Sayer and 
was distinguished by its svelte, streamlined shape with a long bonnet. Even Enzo 
Ferrari himself expressed his view on the E-Type’s styling. On its release he 
described it as “the most beautiful car in history of motoring”. 
The Jaguar on offer rolled off the production line in 1970 and was destined for 
the American market. It’s a series 2 model, delivered originally with silver body 
colour and blue interior. It was sold at a British Leyland dealership in New York. 
The car was shipped to Poland a couple years ago with thorough restoration 
in mind. In the course of this undertaking, the owner decided to change the 
original body colour to a shade of cherry-red sourced from a Series 3 E-Type. 
Bodywork was thoroughly repaired; the quality of metal work is faultless. Pa-
intwork looks tremendous and is one of the car’s strong points. Interior was 
fully wrapped in leather with a texture similar to that of the original trim ma-
terials. The only non-standard modification is the dashboard, which is now also 
covered in leather (it was bare from the factory). Carpets were also replaced 
with brand new ones. According to the owner, most parts were purchased at 
renowned distributors from overseas. Car’s equipment is complete and fully 
functioning. Moreover, the car was retrofitted with a modern stereo system. 
On the mechanical front, the vehicle was thoroughly restored. Engine, gearbox, 
brakes and suspension are faultless and the vehicle is ready to drive. It was 
signed off at the customs office as a vintage car to make it eligible for yellow, 
vintage car number plates. Its seller will issue a 23% VAT invoice.

To sum up, despite some inconsistencies compared to the original specification, 
this is a purebred classic car in a near-factory condition. Restoration of a vehicle 
of this type can take up to 2 or 3 years and may cost, not including the base, as 
much as the example offered for sale here.

Engine: 4.2-litre, I6

Power: 245 break horsepower

Other: automatic gearbox, rear-wheel drive

Legal condition: imported, paid off, VAT invoice (23 %)

Available paperwork: US certificate of title, custom clearance documents 

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

silnik: 4.2l, R6

moc: 245 koni mechanicznych

inne dane: skrzynia biegów automatyczna, napęd na koła tylne

stan prawny: sprowadzony, opłacony, faktura VAT 23%

dostępne dokumenty: amerykański dowód rejestracyjny, dokumenty odprawy 
celnej

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













4

PORSCHE 356C 1965 

Nr nadwozia: P715962 
  Pionierski model Porsche
Zerowy przebieg po pełnej renowacji 
Zgodność numerów silnika oraz nadwozia 

cena wywoławcza: 340 000 zł (estymacja: 450 000 - 600 000)

   Chassis number: P715962 
 Pioneering Porsche model
Zero mileage after full restoration 
Matching numbers (chassis and engine)

Starting Bid: 340 000 PLN (Estimate: 450 000 - 600 000)
           (74 000€/93 000-127 500€)

The 356 was conceived in a difficult period for European motoring. It was built 
in the late 1940s and in terms of design and engineering it was related to the 
Beetle. Like the famous People’s Car, it had an air-cooled engine mounted in 
the rear. However, this time after numerous experiments and with a lot more 
experience, Ferdinand Porsche decided to give it a decidedly sporty character. 
This was the foundation for the legendary brand and the beginning of its suc-
cess story.
It is fair to say that the Porsche 356 C presented at our June auction is a vehicle 
in near-perfect condition. It was brought to Poland less than 20 years ago, at  
a time when exchange rate of US dollar to Polish Zloty was incredibly attrac-
tive. Back then the 356 in condition allowing a trouble-free restoration still 
could be found for reasonable money. The car was made in the last year of 
production and is one of 17 thousand examples dubbed the ‘C’. Little is known 
about earlier history of this vehicle. Currently, the most important thing is the 
recently completed thorough restoration of the car. The process took around 
three years and required thousands of manhours. The car was restored accor-
ding to its factory specification with its original colour combination preserved. 
Engine serial number matches that of the chassis. Apart from bodywork repa-
irs, the car also had a full engine rebuild. All parts used for restoration are made 
by renowned manufacturers and will surely be durable. Restoration itself was  
a carefully prepared process; the quality of work done to the mechanical side 
or the body- and paintwork is absolutely spotless. The car has not been driven 
on a public road since completion of the restoration process. One could the-
refore talk about a ‘zero’ mileage after restoration.
The Porsche 356C is a perfect example of timeless car design. Its distinctive 
shape served as an inspiration for the 911 model, one of the most legendary 
cars of all time. The 356 though, as the oldest member of Porsche family, is de-
finitely more collectible. Nowadays it’s incredibly difficult to find an example at 
such reasonable price level. Despite it being an ideal investment, one should not 
forget that this vehicle is truly enjoyable to drive. It’s one of the most valuable 
cars ever to be offered at our auctions.

Engine: 1.6-litre, H4

Power: 75 break horsepower

Other: manual gearbox, rear-wheel drive

Legal condition: imported, paid off

Available paperwork: US certificate of title, custom clearance documents 

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

silnik: 1.6l, B4

moc: 75 koni mechanicznych

inne dane: skrzynia biegów manualna, napęd na koła tylne

stan prawny: sprowadzony, opłacony 

dostępne dokumenty: amerykański dowód rejestracyjny, dokumenty 
odprawy celnej 

 
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

Początki modelu 356 przypadają na wyjątkowo trudne lata dla europejskiej 
motoryzacji. Auto powstało w drugiej połowie lat 40. i pod względem konstruk-
cyjnym wywodziło się z Garbusa, między innymi miało chłodzony powietrzem 
silnik umieszczony z tyłu. Bazując jednak na swoich wcześniejszych doświadcze-
niach i eksperymentach, Ferdynand Porsche zdecydował się nadać mu wyraźnie 
sportowy charakter. W ten sposób stworzył późniejszą legendę i zapoczątko-
wał wieloletnie pasmo sukcesów marki. 
Porsche 356C prezentowane podczas czerwcowej aukcji to pojazd, którego 
stan można śmiało określić jako niemal idealny. Auto trafiło do Polski kilkana-
ście lat temu, w czasach, kiedy kurs dolara do złotego był niezwykle atrakcyjny. 
Wówczas model 356 można było jeszcze kupić za rozsądną cenę w stanie po-
zwalającym na bezproblemową renowację. Samochód pochodzi z ostatniego 
roku produkcji i jest jednym z 17 tysięcy sztuk określanych jako „C”. Niewiele 
wiadomo na temat wcześniejszej historii tego egzemplarza. W chwili obecnej 
najbardziej jednak liczy się fakt niedawno zakończonej, kompletnej renowacji 
auta. Cały proces trwał około trzech lat i wymagał prac liczonych w tysiącach 
godzin. Auto zostało odbudowane zgodnie z fabryczną specyfikacją, z zacho-
waniem oryginalnej kompletacji kolorystycznej. Numer silnika pasuje do nu-
meru karoserii. Oprócz napraw blacharskich auto przeszło również kompletny 
remont silnika. Wszystkie części użyte do odbudowy pochodzą od wysokiej 
jakości producentów i z pewnością odwdzięczą się odpowiednią trwałością. Re-
stauracja samochodu była bardzo przemyślana, a jakość prac lakierniczych czy 
mechanicznych nie pozostawia wątpliwości. Auto jeszcze ani razu nie wyjechało 
na publiczne drogi i możemy w tym przypadku mówić o „zerowym” przebiegu 
po renowacji.
Porsche 356C to przykład ponadczasowego designu w dziedzinie motoryzacji. 
Jego charakterystyczna sylwetka dała początek modelowi 911, jednemu z naj-
bardziej kultowych aut wszechczasów. Jednak 356, jako nestor rodu Porsche, 
ma zdecydowanie większą wartość pod kątem kolekcjonerskim. Niełatwo dziś 
znaleźć egzemplarz po pełnej renowacji w tak atrakcyjnej cenie. Samochód nie 
tylko jest bardzo dobrą lokatą kapitału, lecz także daje ogromną radość z jazdy. 
To jeden z najcenniejszych pojazdów, jakie do tej pory mieliśmy okazję ofero-
wać na swoich aukcjach. 
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FIAT 500L 1971

Nr nadwozia: 2849063 
 Przodek naszego rodzimego „malucha”  
Atrakcyjne zestawienie kolorystyczne
Idealny klasyk na ciepłe dni w mieście 

cena wywoławcza: 22 000 zł (estymacja: 28 000 - 35 000)

   Chassis number: 2849063   Predecessor of the Polish ‘Maluch’ (Polski Fiat 126p)
Attractive colour combination 
Perfect classic car for sunny days in the city 

Starting Bid: 22 000 PLN (Estimate: 28 000 - 35 000)
               (5 200€/6 500-8 200€)

Fiat 500 zmotoryzował powojenną Italię, stając się symbolem włoskiego sty-
lu życia, designu i jednym z bardziej lubianych samochodów wszechczasów. 
Świadczy o tym chociażby sam wolumen produkcji wynoszący niemal trzy i pół 
miliona sztuk. Model zadebiutował w 1957 i był produkowany do 1975. Nie 
tylko powojenne Włochy potrzebowały taniego i masowego środka transportu, 
500-tka stała się również protoplastką naszego rodzimego Fiata 126p. Swój 
ogromny sukces zawdzięcza prostej konstrukcji i niezwykłej urodzie, której 
mało kto potrafi się oprzeć. 
Fiat oferowany podczas naszej letniej aukcji pochodzi z 1971. Kilka lat temu 
trafiło w ręce obecnego właściciela w Polsce i stało się typowym pojazdem 
hobbystycznym, używanym sporadycznie dla przyjemności przy odpowiedniej 
pogodzie. Resztę czasu samochód spędzał w ciepłym garażu. W zeszłym roku 
przeszedł szereg poprawek kosmetycznych i mechanicznych. Od strony wizu-
alnej auto prezentuje się dobrze. Lakier nie wymaga pilnych poprawek, jedynie 
odświeżenia za pomocą polerki. Nic nie wskazuje również na konieczność na-
praw blacharskich, co bywa częstym problemem tańszych egzemplarzy. Galan-
teria oraz wyposażenie auta są kompletne i nie noszą znamion modyfikacji. 
Wnętrze w jasnym, koniakowym kolorze bardzo ciekawie kontrastuje z ciem-
nym granatowym lakierem, tworząc eleganckie zestawienie. 500-tka jest spraw-
na technicznie i nadaje się do jazdy, jedynym mankamentem jest szwankująca 
instalacja elektryczna oświetlenia. Jednak w przypadku tak nieskomplikowanego 
auta nie będzie to trudne wyzwanie dla mechanika. Fiat, mimo niewielkiej mocy, 
świetnie sprawdza się w ruchu miejskim i wywołuje bardzo pozytywne reakcje 
u innych użytkowników dróg. 
Spora część konkurencyjnych ofert to pojazdy wymagające renowacji bądź 
poddane przeróbkom. W tym przypadku mamy do czynienia z interesującym 
okazem w naprawdę dobrej kondycji. 

The original Fiat 500 is the car that motorized post-World War II Italy, but 
there’s much more to it than that. It also became the icon of the Italian design 
and lifestyle and one of the most loved cars of all time. Its production volume 
of three and a half million is a perfect evidence to support that.
History of this legendary vehicle started with its debut in 1957. The car was 
eagerly awaited. At the time, Italy was recovering from the war and needed an 
inexpensive and simple means of personal transportation. The 500 was also a 
predecessor of the Polski Fiat 126p. Its huge success is owed to its uncomplica-
ted design and unique charm that was hard to resist.
The Fiat offered at our summer auction rolled off the production line in 1971. 
A couple of years ago it was purchased by its current owner in Poland and 
became a typical hobby car used sporadically in sunny and dry weather. When 
not in use, the car was kept in a warm garage. Last year it underwent a num-
ber of cosmetic and mechanical enhancements. Visually, the car looks sound. 
Paintwork does not require urgent work, just regular polishing will be enough. 
Bodywork also seems not to be in dire need of repairs, as is the case in many 
cheap examples. The gallantry and trim elements are complete and have not 
been modified. Bright, cognac-coloured interior combined with dark blue exte-
rior paint is an intriguing and elegant colour combination. The 500 is mechani-
cally sound and ready to drive, the only downside being the deficient electrical 
system used for lighting. However, in case of such uncomplicated vehicle it will 
not be a challenge for the mechanic. Despite its low power output, the car is 
perfectly suited for city driving. It also makes other road users react enthusia-
stically every time they see it.
The market for this model is full of cars begging for restoration or modified 
ones. In this case we’re dealing with an interesting example in really good con-
dition.

Engine: 0.5-litre, 2 cylinders

Power: 18 break horsepower

Other: manual gearbox, rear-wheel drive

Legal condition: registered in Poland

Available paperwork: certificate of title, vehicle log book

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

silnik: 0.5l, R2 

moc: 18 koni mechanicznych

inne dane: skrzynia biegów manualna, napęd na koła tylne

stan prawny: zarejestrowany w Polsce 

dostępne dokumenty: dowód rejestracyjny, karta pojazdu

 
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









The Mercedes 190SL was a more affordable alternative to the extremely exc-
lusive 300SL model, regarded by many as one of the most supercars in the 
world. It shared its DNA with its more prestigious relative, which helped it gain 
popularity among owners and collectors. It was powered by a smaller, four-cy-
linder engine displacing 1.9 litre (hence the name). The car was manufactured 
between 1955 and 1963 and was replaced by the equally legendary Pagoda.
The car offered at the summer event by Ardor Auctions is a vehicle in excep-
tionally good technical condition. It was brought to Poland a couple of years ago 
from the United States. At the time it was painted silver. Its owner, being a se-
asoned collector, decided to have the car thoroughly restored, including reap-
plying the original, exceptionally elegant colour combination. The 190 is a per-
fect example of exquisite craftsmanship and it certainly will retain its current 
condition for many years to come. When it comes to bodywork, paintwork 
and mechanical components, the car is a true minter. Fit and finish of details 
and accessories mounted in the car is spotless and proves that the quality of 
work is absolutely top notch. It is also worth noting that since restoration was 
completed, the car was maintained at an experienced classic car workshop and 
was kept in operating condition throughout the spring and summer seasons. 
The only non-original parts are Weber carburetors, which are easier to adjust 
than original parts made by Solex. Such modifications are fully acceptable from 
a collector’s perspective.
The Mercedes 190 SL is one of the most desirable items on the European col-
lector car market. These cars are highly appreciated as an icon of the whole SL 
model line. Quality of work performed on this vehicle makes it every bit as glo-
rious as examples found on the most prestigious European classic car events.

Engine: 1.9 -litre, I4

Power: 105 break horsepower

Other: manual gearbox, rear-wheel drive

Legal condition: registered in Poland, VAT invoice (23 %)

Available paperwork: certificate of title

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

silnik: 1.9l, R4

moc: 105 koni mechanicznych

inne dane: skrzynia biegów manualna, napęd na koła tylne

stan prawny: zarejestrowany w Polsce, faktura VAT 23% 

dostępne dokumenty: dowód rejestracyjny

Zachęcamy do wcześniejszych oględzin przed aukcją, aby umówić się na spotkanie 
prosimy o kontakt pod numerem 22 395 61 26 lub pod adresem kontakt@ardorauctions.pl
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MERCEDES-BENZ 190SL 1958

Nr nadwozia: 1210408500620 
  Bardzo pożądany roadster Mercedesa
Rzadkie i niezwykle eleganckie zestawienie kolorystyczne
Samochód w doskonałej kondycji 

cena wywoławcza: 400 000 zł (estymacja: 450 000 - 600 000)

   Chassis number: 1210408500620   Hugely desirable Mercedes roadster
Rare and incredibly elegant colour combination 
Mint condition

Starting Bid: 400 000 PLN (Estimate: 450 000 - 600 000)
              (93 500€/105 000-140 000€)

Mercedes 190SL stanowił bardziej przystępną alternatywę dla niezwykle 
ekskluzywnego modelu 300SL, uznawanego za jeden z pierwszych supersa-
mochodów. Dzięki wielu wspólnym genom, dzielonym ze swoim bardziej 
utytułowanym bratem, 190-tka również zaskarbiła sobie serca użytkowników 
i kolekcjonerów. Auto zostało wyposażone w mniejszy, 4-cylindrowy silnik  
o pojemności 1,9-litra (stąd nazwa). Samochód był produkowany w latach 
1955-63 i został zastąpiony przez równie legendarną Pagodę.
Egzemplarz oferowany podczas letniej aukcji Ardor to auto w rewelacyjnym 
stanie technicznym. Pojazd trafił do Polski przed kilkoma laty ze Stanów Zjed-
noczonych. Był ówcześnie w kolorze srebrnym. Właściciel, jako doświadczony 
kolekcjoner, podjął decyzję o kompleksowej renowacji oraz powrocie do ory-
ginalnej, wyjątkowo eleganckiej specyfikacji kolorystycznej. 190-tka to przykład 
doskonałego rzemiosła, które jeszcze przez wiele lat zachowa swój dzisiejszy 
stan. Od strony blacharskiej, lakierniczej oraz mechanicznej samochód jest  
w doskonałej kondycji. Wykończenie detali oraz akcesoriów zamontowanych 
na aucie świetnie podkreśla wysoką klasę renowacji. Nie bez znaczenia jest fakt, 
iż od czasu zakończenia odbudowy, auto znajdowało się w obsłudze doświad-
czonego serwisu motoryzacji klasycznej i w sezonie wiosenno-letnim było stale 
utrzymywane w gotowości do jazdy. Jedynym odstępstwem od oryginału jest 
wymiana oryginalnych gaźników firmy Solex na urządzenia marki Weber, które 
są łatwiejsze w regulacji. W perspektywie kolekcjonerskiej takie modyfikacje są 
jednak w pełni dopuszczalne. 
Mercedes 190SL to jeden z najbardziej pożądanych zakupów na europejskim 
rynku kolekcjonerskim. Auta te są niezwykle cenione jako ikona całej linii mo-
delowej SL. Jakość prac wykonanych na tym samochodzie stawia go w jednym 
szeregu z egzemplarzami, które można spotkać na najlepszych europejskich 
targach oraz wystawach aut klasycznych. 













The MG MGA was a groundbreaking model in the history of the British Brand. 
Its distinctive, streamlined shape began a new era for British roadsters, which 
won the hearts of countless drivers thanks to their nimble and easy handling 
characteristics. The car was manufactured from 1955 through 1962 and was 
initially powered by a 1.5-litre engine, which was later replaced by a more po-
werful 1600 cc unit.
The car offered at our summer auction was imported to Poland in 2005. It 
was made in 1959 and sports a smaller, 1500 cc engine. Its current owner 
purchased the car with aim of having it fully restored. The job was handed over 
to one of the most renowned workshops in the Warsaw area, specialized in 
British automobiles. Almost 20 years after the restoration was done, the MG 
still looks tremendous, which proves that the quality of work was absolutely 
spotless. Neither the bodywork nor the exterior show any signs of wear and 
tear. Only the paintwork needs a good polishing to bring it back to its former 
glory. All mechanical systems, such as drivetrain, cooling or brakes work faultles-
sly. Recently the car underwent a thorough mechanical inspection and can be 
driven on the road in today’s traffic without any problems. It is also equipped 
with a folding fabric roof and side windows, which may come handy in case of 
a sudden downpour. An expert’s opinion documenting the technical condition 
comes with the car.
MGA is a vehicle of choice who look after a classic car for recreational driving. 
Its collector value is constantly on the rise since it is one of those cars that are 
not only beautiful to look at, but also offer an unforgettable driving experience.

Engine: 1.5-litre, I4

Power: 72 break horsepower

Other: manual gearbox, rear-wheel drive

Legal condition: registered in Poland with vintage ‘yellow’ number plates 

Available paperwork: certificate of title, expert opinion

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

silnik: 1.5l, R4

moc: 72 konie mechaniczne

inne dane: skrzynia biegów manualna, napęd na koła tylne

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

dostępne dokumenty: dowód rejestracyjny, opinia rzeczoznawcy

Zachęcamy do wcześniejszych oględzin przed aukcją, aby umówić się na spotkanie 
prosimy o kontakt pod numerem 22 395 61 26 lub pod adresem kontakt@ardorauctions.pl
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MG MGA 1959

Nr nadwozia: HDR4364451 
  Definicja klasycznego roadstera
Samochód gotowy do eksploatacji
Atrakcyjny kolor nadwozia 

cena wywoławcza: 70 000 zł (estymacja: 110 000 - 130 000)

   Chassis number: HDR4364451   The definitive classic roadster
Ready to drive 
Attractive exterior colour

Starting Bid: 70 000 PLN (Estimate: 110 000 - 130 000)
              (16 300€/25 500-30 500€)

MG MGA wyznaczyło pewną cezurę w historii brytyjskiej marki. Wraz z cha-
rakterystycznym, opływowym kształtem karoserii, rozpoczęła się nowa era 
angielskich roadsterów, które dzięki swojej lekkości i łatwości w prowadzeniu, 
podbiły serca bardzo wielu kierowców. Samochód był produkowany w latach 
1955-1962, początkowo wyposażony w silnik o pojemności 1.5-litra, później  
w mocniejszą jednostkę 1600 cm3. 
Pojazd, który trafił do naszej letniej oferty, został sprowadzony do Polski w 2005 
roku. Jest to egzemplarz z 1959 wyposażony w mniejszą jednostkę o pojem-
ności 1500 cm3. Obecny właściciel nabył auto z zamysłem pełnej odbudowy. 
Zadania podjął się jeden z bardziej rozpoznawalnych podwarszawskich warsz-
tatów, który specjalizuje się w brytyjskich samochodach. Po kilkunastu latach od 
renowacji MG w dalszym ciągu prezentuje się efektownie, co świadczy o wyso-
kim poziomie wykonanych prac. Zarówno nadwozie, jak i wnętrze nie wykazują 
oznak zużycia. Jedynie powłoka lakiernicza wymaga obecnie dokładnego wypo-
lerowania, aby przywrócić jej pierwotny blask. Wszystkie systemy, takie jak układ 
napędowy, chłodzenia czy hamulcowy, pracują bez zarzutu. W ostatnim czasie 
samochód przeszedł dokładny przegląd mechaniczny i może śmiało uczestni-
czyć w normalnym ruchu drogowym. W dodatku jest wyposażony również  
w miękki dach oraz boczne szyby, które przydadzą się w trakcie załamania 
pogody. Wraz z pojazdem przyszły właściciel otrzyma opinię rzeczoznawcy na 
temat jego stanu technicznego.
MGA to pojazdy, które dzięki swojej zgrabnej sylwetce oraz prostej konstrukcji 
są często wybierane jako zabytkowe auta rekreacyjne. Ich wartość kolekcjoner-
ska stale rośnie, bo należą do grupy samochodów, które poza swoją niewątpliwą 
urodą dostarczają również niezapomnianych przeżyć w trakcie prowadzenia.
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PORSCHE 911 1996

Nr nadwozia:  WP0CA2993TS340615 
  Samochód zachowany w bardzo dobrym stanie
Gustowna kolorystyka wnętrza i nadwozia
Poszukiwana wersja z manualną skrzynią biegów 

cena wywoławcza: 190 000 zł (estymacja: 210 000 - 250 000)

   Chassis number:  WP0CA2993TS340615   Preserved in a very good condition
Tasteful colour combination 
Desirable version with a manual gearbox

Starting Bid: 190 000 PLN (Estimate: 210 000 - 250 000)
               (44 000€/49 000-58 000€)

Trzecia generacja kultowego Porsche 911, oznaczona kodem 993, jest ostatnią, 
w której zastosowano silniki chłodzone powietrzem. Model wszedł na rynek 
w roku 1993. Podstawowe założenia konstrukcyjne 911 nie zmieniły się, choć 
wprowadzono znaczne modyfikacje względem poprzednika, czyli 964. Nowe 
wcielenie 911 było wciąż napędzane tradycyjnymi 6-cylindrowymi silnikami 
typu boxer. Podstawowa jednostka osiągała 272 KM z 3.6-litra pojemności. 
Następca, typ 996, miał już silnik chłodzony cieczą i o wiele mniej klasyczną 
stylizację, co spotkało się z głośną krytyką znawców i fanów marki. Stąd też 993 
jest bardzo pożądane, gdyż zdaniem purystów to ostatnie klasyczne i doskonale 
wyglądające Porsche 911. Jest to samochód bardzo uniwersalny, łączy w sobie 
cechy pojazdu sportowego z wygodnym użytkowaniem na co dzień. 
Egzemplarz Porsche 993, który pojawi się na czerwcowej licytacji, pochodzi  
z roku 1996. Samochód trafił do Polski ze Stanów Zjednoczonych, by stać się 
częścią większej kolekcji aut producenta z Zuffenhausen. Opisywane Porsche 
odznacza się eleganckim zestawieniem kolorystycznym – czarna karoseria po-
łączona z jasnym środkiem. Mimo 21 lat użytkowania lakier nie wymaga żad-
nych poprawek. Tapicerka oraz elementy wykończenia w kabinie są świetnie 
zachowane. Poszycia siedzeń nie noszą oznak zużycia. Właściciel zdecydował się 
na obszycie deski rozdzielczej i górnej części boczków czarną skórą, co dodaje 
wnętrzu jeszcze więcej szyku. Poszycie dachu jest w bardzo dobrej kondycji. 
Wszelkie układy elektryczne funkcjonują bez zarzutów. Wyposażone w manu-
alną skrzynię biegów Porsche stanowi lepszy wybór niż oferty z automatem 
Tiptronic, często obecne na polskim rynku. Zarówno nienaganny stan ze-
wnętrzny, jak i mechaniczny świadczą o świadomej i ostrożnej eksploatacji auta. 
Jeszcze przed aukcją samochód został poddany przeglądowi oraz serwisowi 
i jest gotowy do wyjazdu na drogi. Stylowe połączenie otwartego nadwozia  
i silnika umieszczonego z tyłu pozwala poczuć to, co w Porsche najlepsze,  
a kapitalny stopień utrzymania tego modelu 993 sprawia, że może to być rów-
nież rozsądny zakup pod kątem inwestycyjnym. 

The third generation of the iconic Porsche 911, codenamed 993, is also the 
last one powered by air-cooled engines. The first 993 rolled off the produc-
tion line in 1993. Basic design principles had remained unchanged, but the car 
was substantially modified compared to the previous 964 generation. The 993 
was traditionally powered by horizontally-opposed engines, least powerful of 
which displaced 3,6 litres and developed 272 BHP. Its successor, codenamed 
996, had a water-cooled engine and much less traditional styling, which was 
heavily criticised by the experts and enthusiasts of the brand. This is the main 
reason why this fabulous looking car, regarded by purists as the last true 911, is 
so extremely desirable. It is also very versatile and offers a unique combination 
of sports car performance and everyday usability.
It rolled off the production line in 1996 and came to Poland from the United 
States to become a part of a bigger collection of cars made in Zuffenhausen. 
It is distinguished by a hugely attractive colour combination – black on the 
outside with a bright interior. Its exterior paint, despite 21 years of use, is still 
faultless. The upholstery and trim on the inside are preserved in great condi-
tion. Seat material shows no signs of wear and tear whatsoever. 
The owner of this particular example decided to wrap the dashboard and the 
top part of door panels in leather, which makes the interior even more elegant. 
The roof cover is in a very good condition. All the electrical systems work faul-
tlessly. A Porsche equipped with a manual is a much more attractive alternative 
to the ones fitted with a Tiptronic automatic gearbox, which are more frequen-
tly represented on the Polish second-hand market. Bodywork and mechanics in 
impeccable condition are a sign of a thoughtful and cautious ownership. Prior 
to the auction the car underwent a thorough maintenance and is ready to 
drive for the beginning of the convertible season. The stylish combination of an 
open-top body style and rear-mounted engine offers a chance to experience 
the very best a Porsche has to offer. Moreover, its remarkable state of repair 
makes it a truly viable investment.

Engine: 3.6-litre, H6

Power: 285 break horsepower

Other: manual gearbox, rear-wheel drive

Legal condition: registered in Poland 

Available paperwork: certificate of title, vehicle logbook

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

silnik: 3.6l, B6

moc: 285 koni mechanicznych

inne dane: skrzynia biegów manualna, napęd na koła tylne

stan prawny: zarejestrowany w Polsce 

dostępne dokumenty: dowód rejestracyjny, karta pojazdu 

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

Nr nadwozia: 5F08C731136 
  Kultowy amerykański pony car
Pod maską potężny silnik V8
Wersja convertible w ciekawym kolorze 

cena wywoławcza: 65 000 zł (estymacja: 80 000 - 100 000)

   Chassis number: 5F08C731136   
Legendary American pony car
Great thumping V8 engine under the bonnet 
Convertible version with attractive exterior colour

Starting Bid: 65 000 PLN (Estimate: 80 000 - 100 000)
           (15 000€/18 500-23 000€)

Ford Mustang to absolutna ikona amerykańskiej motoryzacji. Auto trafiło do 
produkcji w roku 1964 i było oparte na innym modelu marki – kompakto-
wym Falconie. Dzień przed oficjalną premierą, 16 kwietnia 1964, 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. Sa-
mochód 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 Zjed-
noczonych w 1965 roku w wersji convertible. Zanim auto trafiło do Polski  
w 2001,  zostało poddane renowacji lakierniczej za oceanem. Nowy właściciel 
postanowił oddać samochód w ręce jednego z najbardziej znanych i doświad-
czonych podwarszawskich zakładów specjalizujących się w autach zabytkowych. 
Ford przeszedł gruntowny przegląd oraz naprawę blacharską, która objęła mię-
dzy innymi wymianę paneli podłogowych. Mustang był użytkowany regularnie 
przez około 2 lata, a następnie trafił do ciepłego i suchego garażu, stając się 
częścią stale rozbudowywanej kolekcji. Na początku 2017 roku pojazd prze-
szedł kompletny serwis mechaniczny w warsztacie, który obsługuje wyłącz-
nie Mustangi z lat 60. Auto zostało przejrzane pod kątem dalszej, bezpiecznej 
eksploatacji: wykonano serwis olejowy, rewizji poddano cały układ kierowniczy  
i hamulcowy oraz wymieniono zużyte elementy eksploatacyjne. 
Ciekawym dodatkiem, jaki wzbogaca samochód, jest tapicerka z serii pony pac-
kage, która stanowiła akcesoryjne wyposażenie dostępne za dopłatą. Otwarte 
nadwozie pozwoli w pełni cieszyć się z ciepłych dni, natomiast rasowa „widlasta 
ósemka” zapewnia 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. Opisywany egzemplarz jest autem gotowym do jazdy, które 
wymaga pewnych poprawek kosmetycznych, jest jednak w pełni kompletne  
i w proponowanej cenie wydaje się być rozsądną ofertą dla osób poszukują-
cych legendarnego „dzikiego konia”. osła. 

The Ford Mustang is an absolute icon of American motoring. It went into pro-
duction 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 Mu-
stangs. 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 spe-
cializing 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, beco-
ming a part of a constantly growing car collection. At the beginning of 2017 the 
car underwent a complete mechanical inspection in a workshop servicing so-
lely 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 mo-
dels 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.

Engine: 4.7 litre, V8

Power: 200 break horsepower

Other: automatic gearbox, rear-wheel drive

Legal condition: registered in Poland, ‘yellow’ vintage number plates

Available paperwork: certificate of title

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

silnik: 4.7l, V8

moc: 200 koni mechanicznych

inne dane: skrzynia biegów automatyczna, napęd na koła tylne

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

dostępne dokumenty: dowód rejestracyjny

 
Zachęcamy do wcześniejszych oględzin przed aukcją, aby umówić się na spotkanie 
prosimy o kontakt pod numerem 22 395 61 26 lub pod adresem kontakt@ardorauctions.pl
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MERCEDES-BENZ 230SL 1965

Nr nadwozia: 11304210005998 
  Model bardzo pożądany na rynku kolekcjonerskim
Jeden z najlepszych projektów Paula Bracqa
Samochód po odbudowie i serwisie w Polsce

cena wywoławcza: 250 000 zł (estymacja: 320 000 - 380 000)

   Chassis number: 11304210005998   Highly sought after on the collector market
One of Paul Bracq’s best designs 
After restoration and service in Poland

Starting Bid: 250 000 PLN (Estimate: 320 000 - 380 000)
               (58 000€/74 500-88 500€)

Słynna Pagoda to obecnie jeden z bardziej wartościowych i pożądanych kla-
sycznych Mercedesów. Samochód został zaprezentowany w roku 1963 jako 
następca modelu 190SL oraz kontynuator linii eleganckich niemieckich road-
sterów. W trakcie konstruowania pojazdu inżynierowie ze Stuttgartu skorzystali 
z rozwiązań zastosowanych w większym bracie, odmianie W111. Pagody, okre-
ślane w fabrycznej nomenklaturze jako typoszereg W113, stały się prawdziwy-
mi ikonami stylu. Wiele z tych aut było użytkowanych przez znane i popularne 
osoby, artystów, aktorów czy arystokratów. Łącznie powstało ponad 70 tysięcy 
sztuk, które są dziś bardzo cenione przez kolekcjonerów.
Oferowana Pagoda przyjechała do Polski w roku 2015. Na dokumentach do-
łączonych do auta widnieje niewielki przebieg wynoszący 12489 mil. Pojazd 
wymagał jednak prac renowacyjnych. Ówczesny nabywca podjął się tego wy-
zwania, przywracając Mercedesowi jego dawny blask. Następnie samochód 
przeszedł w ręce nowego właściciela, który postanowił zainwestować w dalsze 
polepszenie jego stanu. Powłoka lakiernicza została ponownie odświeżona oraz 
odpowiednio zabezpieczona. Przy okazji wyregulowano również układ wtrysku 
paliwa. We wnętrzu zachowały się oryginalne poszycia siedzeń, które dodają 
Pagodzie pewnej autentyczności. Miękki dach jest w stanie bardzo dobrym.  
W zeszłym roku samochód poddano dokładnemu przeglądowi, usuwając 
wszelkie luzy czy drobne usterki. Obecnie Mercedes prezentuje się znakomi-
cie i jest przykładem świetnie utrzymanego oldtimera. Elementy chromowane, 
kondycja nadwozia, jak i stopień zachowania środka, to mocne strony oferowa-
nego egzemplarza. Właściciel sprzedaje auto wraz z twardym dachem. 
Mercedes typoszeregu W113 to obiekt westchnień wielu koneserów zabyt-
kowej motoryzacji. Często stanowi jeden z jaśniejszych punktów wielu kolekcji, 
przede wszystkim ze względu na swój urok opierający się upływowi czasu. Trze-
ba jednak zaznaczyć, że samochód jest bardzo wygodny i świetnie sprawdza się 
również w trakcie dłuższych podróży. Propozycja Ardor Auctions to gotowa 
do jazdy Pagoda w rozsądnym budżecie, która zadowoli nie tylko wytrawnego 
miłośnika marki.  

The legendary Pagoda is currently one of the most valuable and desirable clas-
sics made by Mercedes-Benz. It was launched in 1963 as a successor to the 
190SL and an extension of a line of elegant German roadsters. During the 
design phase, engineers from Stuttgart borrowed a number of solutions from 
its big brother, the W111. Pagodas, codenamed W113, became true style icons. 
Many of these cars were driven by famous people, such as artists, actors and 
aristocrats. Overall a total of 70 thousand examples were made, all of which 
are highly appreciated by collectors.
The Pagoda listed for sale was brought to Poland in 2015. According to the do-
cuments attached to the car, its mileage is fairly low at 12 489 miles. However, 
the car did require some restoration work. Its then-owner took the challenge 
and brought the Mercedes back to its former glory. After that, the car was sold 
to a new owner, who set about improving it further. Paintwork was refreshed 
and protected appropriately. On top of that, fuel injection was readjusted. On 
the inside, original seat upholstery is still preserved, adding to the authenticity 
of the car. Folding roof is in a very good condition. Last year, the car under-
went a thorough mechanical inspection and had all its minor foibles removed. 
Currently the car looks tremendous and is a perfect example of a well mainta-
ined classic. Chrome elements, condition of the bodywork and the interior are 
strong points of the listed example. The car also comes with a hardtop.
The Mercedes W113 is a car that most seasoned classic car enthusiasts lust 
after. Quite often it’s the star of many collections, mostly because of its timeless 
charm. However, it’s also worth noting that the car is very comfortable and 
perfectly suited for long journeys. Ardor Auctions’ offer is a reasonably priced 
Pagoda that’s ready to drive and will be a treat even for those who aren’t ne-
cessarily fans of the German brand.

Engine: 2.3-litre, I6

Power output: 150 break horsepower

Other: manual gearbox, rear-wheel drive

Legal condition: registered in Poland, VAT invoice (23 %)

Available paperwork: certificate of title, vehicle log book

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

silnik: 2.3l, R6

moc: 150 koni mechanicznych

inne dane: skrzynia biegów manualna, napęd na koła tylne

stan prawny: zarejestrowany w Polsce, faktura VAT 23%  

dostępne dokumenty: dowód rejestracyjny, karta pojazdu

Zachęcamy do wcześniejszych oględzin przed aukcją, aby umówić się na spotkanie 
prosimy o kontakt pod numerem 22 395 61 26 lub pod adresem kontakt@ardorauctions.pl
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JAGUAR XJ 1982

Nr nadwozia: SADDDRLW4CC468900  
Brytyjska limuzyna o ponadczasowej stylistyce 
Samochód w świetnej kondycji  
Najbogatsza wersja wyposażeniowa 

cena wywoławcza: 35 000 zł (45 000 - 60 000)

   Chassis number: SADDDRLW4CC468900  
British executive saloon with timeless styling 
Mint condition 
Top-of-the-range trim level

Starting Bid: 35 000 PLN (Estimate: 45 000 - 60 000)
              (8 200€/10 500-14 000€)

Jaguar XJ to flagowy model Jaguara produkowany od 1968. XJ powstał jako 
następca trzech pokrewnych limuzyn: S-Type, 420 oraz Mark 2. Charaktery-
styczna nazwa jest skrótem od wyrażenia „Experimental Jaguar” – jak pierwot-
nie ochrzczono ten koncept. Pierwsza generacja XJ była ostatnim projektem,  
w którego powstanie zaangażowany był Sir William Lyons, założyciel marki. 
Samochód prezentowany przez Ardor Auctions należy do trzeciej serii pierw-
szej generacji XJ. Jest to najbardziej udana i najdłużej wytwarzana seria. Łącznie 
w latach 1979-92 z taśmy zjechało 130 tysięcy egzemplarzy, z czego jedynie 
około 10 tysięcy z silnikiem dwunastocylindrowym. Legendarna III seria po-
zostawała w produkcji jeszcze przez 5 lat po prezentacji jej następcy w 1987 
– czyli Jaguara XJ40. Opisywany egzemplarz pochodzi z roku 1982, z przekaza-
nych dokumentów wynika jednak, że pierwsza rejestracja miała miejsce dopie-
ro w 1987. Jest to wersja Daimler Double Six z silnikiem w układzie V12. Pod 
marką Daimler Jaguar sprzedawał najbardziej luksusowo wyposażone modele 
swoich samochodów. 
Zielony Daimler pochodzi z Niemiec i trafił do Polski w 2008 z przebiegiem 
poniżej 100 tysięcy kilometrów. Po kilku latach kupił go obecny właściciel, który 
podjął się gruntownego remontu. Auto zostało kompletnie rozebrane i napra-
wione zarówno blacharsko, jak i mechanicznie przy użyciu oryginalnych części 
bądź dostępnych na rynku wysokiej jakości zamienników. Jedyny element, który 
nie wymagał ingerencji, to automatyczna skrzynia biegów. Nowa powłoka la-
kiernicza prezentuje się dobrze, a samochód zdobi najbardziej kultowy kolor 
znany jako „british racing green”. Wnętrze jest zachowane w relatywnie do-
brym stanie, choć też przeszło pewną metamorfozę. Uszyto nową podsufitkę  
z alcantary, a czarną skórzaną tapicerkę uzupełniono jasnymi wstawkami. Drew-
no na desce rozdzielczej jest niespękane, a wszystkie instrumenty i wskaźniki 
działają prawidłowo. Pod maską panuje porządek, auto było regularnie serwiso-
wane i obecnie jest gotowe do dalszej eksploatacji. 
Odbudowa dwunastocylindrowego Jaguara to nie lada wyzwanie oraz niema-
ły wydatek. Prezentowaną ofertę należy potraktować jako okazję, ponieważ 
ciężko jest wyremontować pojazd w takim standardzie za kwotę zbliżoną do 
szacowanej wartości pojazdu. Samochód jest zarejestrowany na zwykłe „białe” 
tablice. 

The Jaguar XJ has been the flagship model of the British brand since 1968. It 
was conceived as a replacement to three ranges of Jaguar's saloons: S-Type, 
420 and Mark 2. Its distinctive name stands for ‘Experimental Jaguar’ – this 
is what the concept was initially called. First generation XJ was the last Jaguar 
saloon to have had the input of Sir William Lyons, the company's founder.
The car offered by Ardor Auctions is a Series III model of the first generation 
XJ. It’s known to be the most successful iteration and the one that remained 
in production for the longest period. Between 1979 and 1992 a total of 130 
thousand examples rolled off the production line, 10 thousand of which were 
12-cylinder versions. The legendary Series III stayed in production for five years 
after its successor, the XJ40, was launched in 1987. The car in question was 
made in 1982, but according to attached documents it was first registered in 
1987. It’s a Daimler Double Six version, powered by a V12 engine. Back then 
Jaguar sold the most luxuriously equipped versions of their cars under the 
Daimler brand.
The green Daimler was originally delivered in Germany and was imported to 
Poland in 2008 with less than 100 thousand kilometres under its belt. After  
a couple of years it was purchased by its current owner, who decided to have it 
fully restored. The car was completely disassembled and repaired, both mecha-
nically and aesthetically, using original parts or high-quality substitutes. The only 
element that did not require repairs was the automatic gearbox. Brand new 
paint looks good and the car’s exterior features the most legendary colour 
dubbed ‘British Racing Green’. The interior is preserved in a relatively good con-
dition, but it also had a few tweaks. New alcantara headliner was fitted and the 
black leather upholstery was garnished with bright-coloured gussets. Wood on 
the dashboard is not cracked and all instruments and gauges work fine. There is 
no mess under the bonnet, the car was regularly serviced and is ready to drive.
Restoration of a twelve-cylinder Jaguar is a challenging and costly enterprise. 
Presented offer is indeed a bargain, since it’s notoriously difficult to perform 
works of such quality at a price similar to the estimated value of this vehicle. 
The car is registered with regular, non-vintage ‘white’ number plates.

Engine: 5.3-litre,  V12

Power: 295 break horsepower

Other data: automatic gearbox, rear-wheel drive

Legal condition: registered in Poland

Available paperwork: certificate of title, vehicle log book
 

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

silnik: 5.3l,  V12

moc: 295 koni mechanicznych

inne dane:  skrzynia biegów automatyczna, napęd na koła tylne

stan prawny: zarejestrowany w Polsce 

dostępne dokumenty: dowód rejestracyjny, karta pojazdu

Zachęcamy do wcześniejszych oględzin przed aukcją, aby umówić się na spotkanie 
prosimy o kontakt pod numerem 22 395 61 26 lub pod adresem kontakt@ardorauctions.pl
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MG MGB 1973

Nr nadwozia: GHN5UD299587G  
Kultowy brytyjski roadster 
Wersja z chromowaną galanterią nadwozia 
Samochód po częściowej renowacji 

cena wywoławcza: 28 000 zł (estymacja: 45 000 - 60 000)

   Chassis number: GHN5UD299587G  
The most popular British roadster 
Featuring chrome exterior gallantry 
After partial restoration

Starting Bid: 28 000 PLN (Estimate: 45 000 - 60 000) 
            (6 500€/10 500-14 000€)

MGB to jeden z bardziej popularnych klasycznych roadsterów na polskich 
drogach. Ten zgrabny samochód jest ceniony przede wszystkim za solidną  
i nieskomplikowaną konstrukcję. W pełni reprezentuje ducha powojennej bry-
tyjskiej motoryzacji, która zasłynęła za sprawą seryjnie produkowanych lekkich 
sportowych pojazdów, dostarczających wielu emocji w trakcie prowadzenia. 
Czerwone MGB oferowane na aukcji letniej opuściło fabrykę w 1973 roku. 
Auto pochodzi z Kanady, gdzie do niedawna było wciąż użytkowane jako po-
jazd rekreacyjny. Obecny właściciel nabył samochód 2 lata temu. Po sprowa-
dzeniu do Polski samochód przeszedł częściową renowację, głównie od stro-
ny blacharsko-lakierniczej. Od tego momentu auto było użytkowane zgodnie  
z pierwotnym przeznaczeniem, w ciepłe i słoneczne dni, kiedy można cieszyć 
się jazdą bez dachu. Samochód znajduje się w zadowalającej kondycji, wpierw 
został dokładnie przejrzany od strony mechanicznej, a w ostatnim sezonie wy-
konano serwis olejowy oraz wymieniono wszystkie płyny eksploatacyjne i filtry. 
Właściciel zlecił również regulację gaźników, dzięki czemu silnik pracuje równo 
i rozwija pełną moc. Dynamika tego auta, może zaskoczyć niejednego kierow-
cę. Od strony wizualnej samochód prezentuje się bez większych zastrzeżeń. 
Lakier nie ma znaczących ubytków, a wnętrze zachowało się w stanie dobrym. 
Znajdziemy co prawda pewne braki w wyposażeniu (np. wykładzina bagażnika), 
jednak części do tego auto są niedrogie i łatwo dostępne. Elementy ozdobne, 
takie jak listwy i zderzaki, nie były poddane żadnym zabiegom renowacyjnym, 
jednak w żaden sposób nie szpecą auta. 
Samochód prezentowany przez Ardor Auctions to przystępny cenowo an-
gielski klasyk, który nie będzie wymagał dużych nakładów finansowych. Atutem 
egzemplarza jest oryginalna specyfikacja i chromowana galanteria, w przeci-
wieństwie do późniejszych roczników, w których montowano już plastikowe 
zderzaki.

The MG MGB is one of the most popular classic roadsters on Polish roads. This 
shapely vehicle is valued for its dependability and simple design. It represents 
what post-war British motoring industry was truly good at, namely mass pro-
duced lightweight sports cars offering a unique thrill of driving.
This particular red MGB offered at our summer auction left the factory 
in 1973. It was originally sold in Canada, where until recently it was used as  
a weekend car. Its current owner purchased the car 2 years ago. After it was 
brought to Poland, it underwent a partial restoration, focused mainly on body- 
and paintwork. Since then the car has been used the way it was always inten-
ded to, that is only on warm and sunny days, allowing for the full top-down 
experience. The car is in overall satisfying condition thanks to a thorough me-
chanical inspection. Last year, an oil service was performed along with changing 
of all vital fluids and filters. The owner also had the carburetors adjusted, thanks 
to which the engine runs smoothly and has lost none of its power. Performance 
of this car may come as a surprise even to experienced drivers. Visually the car 
is pretty much spotless, paintwork has no major deficiencies and interior has 
been preserved in an overall good shape. One may notice that some of the 
trim bits are missing (boot liner for example), but those parts are inexpensive 
and easily available. Decorative bits, such as slats or bumpers have not been 
restored in any way, but they do not affect the overall presence of the car.
The vehicle offered by Ardor Auctions is an affordable British classic, which 
will not require any costly maintenance or repairs. Its original specification and 
chrome gallantry are its huge asset, as opposed to later model years featuring 
plastic bumpers.

Engine: 1.8 litre, I4

Power: 95 break horsepower

Other: manual gearbox, rear-wheel drive

Legal status: registered in Poland 

Available paperwork: certificate of title, vehicle log book

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

silnik: 1.8l, R4

moc: 95 koni mechanicznych

inne dane: skrzynia biegów manualna, napęd na tylne koła

stan prawny: zarejestrowany w Polsce 

dostępne dokumenty: dowód rejestracyjny, karta pojazdu

Zachęcamy do wcześniejszych oględzin przed aukcją, aby umówić się na spotkanie 
prosimy o kontakt pod numerem 22 395 61 26 lub pod adresem kontakt@ardorauctions.pl
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MG TD 1951

Nr nadwozia: 23962  
Samochód sportowy rodem z połowy XX wieku 
Pojazd odrestaurowany kilkanaście lat temu  
Rzadko spotykany klasyk na polskim rynku

cena wywoławcza: 55 000 zł (estymacja: 75 000 - 100 000)

   Chassis number: 23962  
Sports car from the 1950s 
Restored less than 20 years ago 
Rare sight on Polish classic car market

Starting Bid: 55 000 PLN (Estimate: 75 000 - 100 000)
            (12 800€/17 500-23 200€)

Wśród wielu produkowanych przez MG pojazdów na szczególną uwagę za-
sługuje model TD, następca modelu TC. MG TD produkowany był od 1949 do 
1953 roku jako dwuosobowy pojazd z otwartym nadwoziem i składanym da-
chem. Jednostka napędowa o pojemności 1.3 litra umiejscowiona jest z przodu 
i generuje moc na poziomie 55 koni mechanicznych. Łącznie zbudowano około 
30 000 sztuk tego zgrabnego roadstera. Większość z nich została sprzedana  
w Stanach Zjednoczonych.
Samochód, który znajduje się w niniejszej ofercie aukcyjnej, to pojazd rzadko 
spotykany na polskim rynku motoryzacji klasycznej. Auto opuściło fabrykę  
w roku 1951 i trafiło za ocean. Samochód wrócił z Ameryki do Europy, bez-
pośrednio do Polski, w roku 2005. Na miejscu zajął się nim jeden z najlep-
szych rodzimych warsztatów rejestrujących zabytki. Wysokiej klasy renowacja 
zdecydowanie broni się po kilkunastu latach, wszystko dzięki odpowiedniej 
jakości materiałom, które zostały użyte w trakcie prac remontowych. Od stro-
ny mechanicznej auto jest w pełni sprawne i było w ostatnim czasie poddane 
stosownemu serwisowi. Pod maską samochód prezentuje się również bardzo 
dobrze. Auto, ze względu na swój charakter, nie było nadmiernie użytkowane 
od czasu odbudowy, dzięki czemu powinno jeszcze przez wiele lat zachować 
dobry stan techniczny.
MG TD to nietypowy wybór, jeżeli chodzi o pojazdy zabytkowe w Polsce. Sa-
mochody, których zostało na świecie stosunkowo niewiele, cieszą się uzna-
niem bardziej doświadczonych kolekcjonerów. Posiadanie modelu TD będzie 
się wiązało z przygodą z prawdziwym weteranem szos, który zapewni emocje  
i wrażenia niedostępne dla posiadaczy młodszych klasyków czy youngtimerów. 

Of all the cars made by MG, the TD, which replaced the TC model, deserves 
special attention. It was manufactured from 1949 through 1953 as a two seater 
convertible with a folding roof. Its engine is a 1.3 litre and develops 55 break 
horsepower. Overall, a total of 30 000 examples of this shapely roadster were 
made. Most of them were delivered in the United States. 
The car offered at our auction is a rare sight on the Polish classic car market. 
It left the factory in 1951 and was exported across the ocean. In 2005 it was 
brought back to Europe - Poland, specifically. After that, one of the best clas-
sic car restoration workshops in the country set about bringing it back to its 
former glory. 
High quality of the restoration work is still plain to see today, thanks to top 
notch materials used in the process. Mechanically the car is fully functional and 
recently underwent an appropriate maintenance. Under the bonnet the car 
looks very good as well. Because of its character, the car was not used hard 
since restoration was completed, thanks to which it should retain its good me-
chanical condition for several years to come. 
The MG TD is an unusual choice when it comes to classic cars in Poland. Cars 
like these, with very few examples in existence, are appreciated by more seaso-
ned collectors. Owning a TD model will be a true adventure. Driving this road 
veteran will be an emotional experience that cannot be replicated behind the 
wheel of newer classics or youngtimers.

Engine: 1.3 -litre, I4

Power: 55 break horsepower

Other: manual gearbox, rear-wheel drive

Legal condition: registered in Poland, with ‘yellow’ vintage car number plates

Available paperwork: certificate of title, expert opinion

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

silnik: 1.3l, R4

moc: 55 koni mechanicznych

inne dane: skrzynia biegów manualna, napęd na koła tylne

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

dostępne dokumenty: dowód rejestracyjny, opinia rzeczoznawcy

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









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

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

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

CENA WYWOŁAWCZA - Cena od której Aukcjoner rozpoczyna licytację 
Pojazdu, dostępna w katalogu aukcyjnym.

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

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

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

DEFINICJE:

PRZEWODNIK DLA KLIENTA

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

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

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

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

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

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

KLIENT - Osoba biorąca pośrednio lub bezpośrednio udział w  Aukcji.

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

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

I. PRZED AUKCJĄ 

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

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

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

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

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

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



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

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

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

STARTING BID - Price from which the Auctioneer starts the bidding, ava-
ilable 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. descrip-
tions of all the Vehicles put up on the Auction; 

AUCTION ORGANISER - Spółka Ardor Auctions spółka z ograniczoną od-
powiedzialnością  (limited liability company) seated in Warsaw, ul. 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 15 per 
cent of the  highest bid offer made by the Buyer, included in the Purchase 
Price;  

TERMS AND CONDITIONS - These very Terms and Conditions.

DEFINITIONS:

CUSTOMER’S GUIDELINE

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Licytacja telefoniczna
Jeżeli nie mogą Państwo uczestniczyć w aukcji osobiście, istnieje możliwość licytacji przez te-
lefon za pośrednictwem jednego z naszych pracowników. Klienci zainteresowani taką usługą 
powinni przesłać wypełniony formularz zlecenia najpóźniej 24 godziny przed rozpoczęciem 
aukcji. Nie ponosimy odpowiedzialności za realizację zleceń dostarczonych później. Formularz 
zlecenia dostępny jest na ostatnich stronach katalogu, w siedzibie naszego domu aukcyjnego 
oraz na naszej stronie internetowej. Formularz należy przesłać faksem, pocztą, mailem lub 
dostarczyć osobiście. Wraz z formularzem prosimy o przesłanie fotokopii dokumentu tożsa-
mości w celu weryfikacji danych. Nasz pracownik połączy się z klientem przed rozpoczęciem 
licytacji wybranych Obiektów. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za brak możliwości 
wzięcia udziału w licytacji telefonicznej w przypadku problemów z uzyskaniem połączenia z 
podanym przez klienta numerem telefonu. Dlatego rekomendujemy wskazanie maksymalnej 
kwoty (bez opłaty aukcyjnej), do której będziemy mogli licytować w Państwa imieniu. Zastrze-
gamy prawo do nagrywania i archiwizowania rozmów telefonicznych, o których mowa powy-
żej. Opisana usługa jest darmowa i poufna. Licytacja telefoniczna wymaga wpłaty zwrotnego 
depozytu-vadium w wysokości 4000zł. Wpłaty należy dokonać na konto: Ardor Auctions sp. z 
o.o Warszawa, ul. 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 zlece-
nia licytacji z limitem. Klienci zainteresowani taką usługą również powinni przesłać wypełniony 
formularz najpóźniej 24 godziny przed rozpoczęciem aukcji. Obowiązuje ten sam formularz 
co w przypadku licytacji telefonicznej. Zawarte w formularzu kwoty nie powinny uwzględniać 
opłaty aukcyjnej i opłat dodatkowych, powinny być wyrażone w polskich złotych oraz 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 wszel-
kich 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 infor-
mation does not automatically mean that the Item is undamaged or flawless. Legal and techni-
cal condition of Vehicles listed in the Catalogue has been established based on the documen-
tation presented by the Owners and on the inspections made by our experts. It is therefore 
advised for prospective buyers to inspect vehicles thoroughly during pre-auction exhibition. 
Upon Buyer’s explicit request we may recommend an expert to help carry out the inspection. 
  
9. Exhibition of Auction Lots 
Pre-auction Exhibitions are available to visitors who have purchased the auction catalogue. 
We encourage prospective buyers to contact our experts, who are willing to answer any 
questions and provide detailed information on each vehicle. 
 
10. Legal restrictions 
According to the provisions of the Act of 23rd July 2003 on the Protection and Care of 
Historical Monuments (Journal of Laws of 2003 No. 162, item 1568, as amended) – export 
of means of transport older than 50 years and worth more than 32 000 Polish Zloty is only 
possible with authorisation of the supervisory authority. 
 
According to the provisions of the Act of 21st November 1996 on Museums (Journal of Laws 
of 2003 No. 5, item 24, as amended) – registered museums have pre-emption right to acquire 
monuments sold at the Auction. 
 
According to the provisions of the Act of 16th November 2000 on Prevention of Bringing 
any Asset Values Originating from Illegal or Undisclosed Sources into Financial Circulation and 
on Counteracting the Financing of Terrorism (Journal of Laws of 2000 No. 116, item 1216, 
as amended) – Auction Organiser is obliged to collect personal data of Buyers who make 
transactions worth more than 15 000 euros. 

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

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

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

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

 
4. Telephone bidding 
If one is not able to take part in the Auction personally, there is a possibility of bidding over the 
telephone via one of our staff members. Customers interested in such solutions should send 
in a completed order form at least 24 hours prior to the beginning of the auction. We are not 
responsible for execution of orders delivered after that point. Order form is available on the 
final pages of the catalogue, in our office and on our website. Such form should be delivered 
via fax, mail, e-mail or personally. It should also include a photocopy of an identity document in 
order to verify personal data. Our staff member will establish telephone connection with the 
customer before bidding of a desired Lot begins. We are not responsible for the customer 
not being able to take part in the telephone bidding if a number provided by the customer 
is not available. We therefore recommend specifying a maximum amount (not including the 
Auction Fee) we are entitled to bid for on one’s behalf. We reserve the right to record phone 
calls mentioned above. The service is free of charge and fully confidential. Telephone bidding 
requires payment of a repayable security deposit set at 4000 Polish Zloty. Payment should be 
transferred to our bank account with following credentials: Ardor Auctions sp. z o.o Warszawa, 
ul. 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 addi-
tional fees, should be expressed in Polish Zloty and be filled in accordance with the table of 
increments, presented in subsequent part of this guideline. Should the specified amount not 
be compliant with the table of increments it will be reduced. Our employees will make every 
effort so that the customer can purchase the chosen Lot at the lowest possible price, but not 
below reserve price. Should the limit imposed by the bidder be lower than the reserve price, 
a conditional transaction is made. Should two orders with an equal limlot be placed, sequence 
of bidding will decide. This service is free of charge and confidential. Bidding on behalf of the 
customer requires payment of a repayable security deposit set at 4000 Polish Zloty. Payment 
should be either transferred to our bank account with following credentials: Ardor Auctions 
sp. z o.o Warszawa, ul. 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.



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III. PO AUKCJI

WARUNKI SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ

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

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



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

1. INTRODUCTION

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

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

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

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

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

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

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

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

representative, telephone or limlot. 

 

2. ARDOR AUCTIONS AS A TRADE INTERMEDIARY

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

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

amendments or announcements voiced prior to the auction.  

 

3. BIDDING AT THE AUCTION

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III. AFTER THE AUCTION

TERMS AND CONDITIONS OF AUCTION SALE

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

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

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

for despite lack of connection. 

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

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

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

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

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

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

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

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

lies solely with Ardor Auctions. 

 

4. COURSE OF THE AUCTION 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



5. PURCHASE PRICE AND AUCTION FEE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

szawa, 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. 

 

6. PURCHASE HANDOVER 

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

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

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

the handover of the vehicle. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

written authorization from the Buyer at their disposal. 

 

7. MISSING PAYMENT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

existing circumstances. 

 

8. CUSTOMER PERSONAL DATA 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tact us via email or telephone. 

 

9. LIMITATION OF LIABILITY  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

out of any fraud, fraudulent misrepresentation or intentional fault. 

 

10. COPYRIGHT

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

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

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

of Ardor Auctions. 

 

11. GENERAL RULES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

included in TERMS AND CONDITIONS OF AUCTION SALE. 

 

12. PREVAILING LAW 

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

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

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

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

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

obtain permission from the relevant competent authority. 

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

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

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

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

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

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

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

000 Euros. 

 

13. TECHNICAL CONDITION

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

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

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

vehicle. The car is sold without any warranties issued by Ardor Auctions. 
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Malwina de Brade, „Do zamku”, 2017 r.

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

osobiście, przynosząc 
obiekt do Działu Przyjeć...

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

lub wysyłając zdjęcia  
i opisy tradycyjnym listem.

Obiekty przyjmowane
są w depozyt na dokument 
Pokwitowania Tymczasowego.

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

7
Nasz pracownik przedstawi 
 Ci ocenę komisji...

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

Poprosimy o dostarczenie
obiektu osobiście lub
pomożemy zorganizować
transport.

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

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

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

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

8 9 10

JAK SPRZEDAĆ OBIEKT NA AUKCJI  
W DESA UNICUM?





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

  Zlecenie licytacji z limitem      Zlecenie telefoniczne

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

Prosimy czytelnie wypełnić formularz, by uniknąć ewentualnych pomyłek

ZLECENIE LICYTACJI

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

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

 

Imię i nazwisko    

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

Adres: ulica         nr domu         nr mieszkania

Miasto                           Kod pocztowy

Adres e-mail 

Telefon / faks 

                                   

Skąd dowiedzieli się Państwo o Ardor Auctions?

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

od rodziny/znajomych    z imiennego zaproszenia    inną drogą

Nr kat. Autor, tytuł
Maksymalna oferowana kwota 

(bez opłaty aukcyjnej)  
lub licytacja telefoniczna

Należność za zakupiony obiekt 

  Wpłacę na konto bankowe: Pekao SA 

 94 1240 6292 1111 0010 7207 4917 

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

Faktura
Proszę o przekazanie informacji zawartych w transakcjach: 

  telefonicznie                      faksem

  listownie                            e-mailem 

  Proszę o wystawienie faktury VAT bez podpisu odbiorcy

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

Ardor Auctions Sp. z o.o. ul. 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

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

 Tak                Nie

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

Numer telefonu do licytacji   

tel. 22 395 61 26
e-mail:  kontakt@ardorauctions.plSamochody Klasyczne i Zabytkowe.  Aukcja Ardor • 544SAM007 • 16 czerwca 2018
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