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Szanowni Państwo,
wiosna w Ardor Auctions rozkwita pod znakiem popkulturowych ikon,
jakimi stały się wybitne modele w historii motoryzacji. Sezon aukcyjny 2018
rozpoczniemy już 17 marca w Warszawie.
Jeden z najpiękniejszych samochodów świata, czyli Jaguar E-Type w wersji
coupé, któremu nie mógł oprzeć się sam Frank Sinatra, a także pełen
elegancji, splendoru i brytyjskiego uroku Jaguar XK150S z 1959 roku
oraz ponadczasowy muscle car - Ford Mustang z 1965 roku, to tylko trzy
z szesnastu obiektów, które pójdą pod młotek w trakcie naszej wiosennej
aukcji.

Dear Sirs,
This spring at Ardor Auctions is a time of legendary car models that became
pop-culture icons.The auctioning season 2018 starts already on March 17th
in Warsaw.
"The most beautiful car in the world", namely the Jaguar E-Type coupé
which even Frank Sinatra himself could not resist, along with the 1959 Jaguar
XK150S, full of elegance, prestige and British charm and the timeless muscle
car, that is the 1965 Ford Mustang are only three out of 16 items that will go
under the hammer at our spring event.

W katalogu aukcji pojawiły się też inne pojazdy, które powstawały
w zupełnie różnych epokach historii motoryzacji. Lata 70. symbolizuje jedna
z ładniejszych karoserii coupé w historii – Alfa Romeo GT 1600 z 1974 roku,
z kolei lata 80. to domena niemieckich producentów, w trakcie naszej aukcji
reprezentowana choćby przez Mercedesa 190E 2.3 16.

Auction catalogue also includes other vehicles made in totally different periods of the history of motoring. 1970s are represented by one of the most
beautiful coupés ever - the 1974 Alfa Romeo GT 1600, whereas the 1980s
are the golden age of German manufacturers, represented at our auction by
the Mercedes 190E 2.3 16 among others.

Niezwykłe auta i motocykle, ich sława i wyrazisty charakter, mimo upływu lat
budzą błysk w oku kolekcjonerów i niegasnące zainteresowanie miłośników
klasycznych oraz zabytkowych pojazdów. Cieszymy się, że możemy wraz
z Państwem budować ten rynek.

Sensational cars and motorcycles, their fame and distinct character still elude
collectors and appeal to vintage and classic car lovers even though the years
go by.We are tremendously happy to be a part of this market together with
you.

Zapraszamy Państwa już 17 marca w gościnne progi nowej siedziby Domu
Aukcyjnego DESA Unicum, gdzie odbędzie się aukcja inaugurująca sezon
2018,

We would like to heartily invite you to the new office of DESA Unicum
Auction House on March 17th, where an opening auction to the 2018
season will be held.

Zespół Ardor Auctions

Ardor Auctions Team
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Ford Mustang 1965
Nr nadwozia: 5F07T661624

Chassis number: 5F07T661624

Ponadczasowy muscle car
Pod maską potężny silnik V8
Samochód po renowacji

Timeless muscle car
Mighty V8 engine under the bonnet
Vehicle after restoration

cena wywoławcza: 35 000 zł (estymacja: 70 000 - 100 000)

Starting Bid: 35 000 PLN (Estimate: 70 000 - 100 000)
		

(8400€ / 16800 - 24000€)

Ford Mustang to absolutna ikona amerykańskiej motoryzacji. Od ponad pięciu dekad samochód ten jest jednym z pierwszych skojarzeń z klasycznym
“muscle carem”. Auto weszło do produkcji w roku 1964 roku i było oparte
na kompaktowym Fordzie Falconie. W przypadku Mustanga jednak, koncern
przyjął zupełnie nową strategię dystrybucji. Każdy z salonów producenta musiał
dysponować przynajmniej jednym Mustangiem, czemu towarzyszyła ogromna
kampania promocyjna. Po raz pierwszy w historii motoryzacji reklama była
zakrojona na tak szeroką skalę. Dzień przed oficjalną premierą samochodu,
16 kwietnia 1964 roku, w telewizji wyemitowano specjalny klip, który trafił
do prawie 30 milionów odbiorców. Już pierwszego dnia sprzedaży, na nowy
model Forda złożono aż 22 tysiące zamówień, bijąc wszelkie dotychczasowe
rekordy. Egzemplarz oferowany przez Ardor Auctions opuścił fabrykę w roku
1965 jako czarne coupe wyposażone w najsłabszy, rzędowy silnik o pojemności
3.3-litra. Auto trafiło do Polski 3 lata temu, a następnie zostało zakupione przez
poprzedniego właściciela. Ze względu na mizerny stan pojazdu (dysponujemy
zdjęciami poglądowymi), nowy nabywca zdecydował się na przeprowadzenie
kompletnej renowacji. Nadwozie zostało rozbrojone i naprawione blacharsko
z uwzględnieniem nowych paneli podwozia, które są jednymi z newralgicznych punktów tej konstrukcji. Po skończonej odbudowie karoseria została polakierowana na głęboki, krwistoczerwony kolor. Postarano się uratować jak najwięcej oryginalnych części jak na przykład zderzaki, jednak
wiele elementów galanterii i akcesoriów wnętrza trzeba było dokupić. Słaba
i nieadekwatna do charakteru amerykańskiej legendy, 6-cylindrowa jednostka została zastąpiona wyremontowanym motorem o pojemności "289 cali
sześciennych w układzie V8." Z fabrycznie nowych podzespołów zamontowanych w aucie należy wymienić między innymi układ wydechowy, bak
oraz koła wraz z oponami. Rok po zamknięciu ostatniego etapu prac Mustang prezentuje się bardzo dobrze. Ze względu na drobne uszkodzenie
w trakcie eksploatacji, drzwi kierowcy wymagały ponownego lakierowania. Silnik pracuje bez zarzutów, skrzynia płynnie zmienia biegi, auto charakteryzuje
się rasowym, niskim i chropowatym dźwiękiem "widlastej ósemki". Mustang był
w swoim czasie autem masowym i na rynku jest wciąż sporo ofert sprzedaży, również w Polsce. Trudno jednak znaleźć samochód w podobnej cenie, po
gruntownej renowacji i do tego z 8-cylindorwym silnikiem. Oferta Ardor Auctions wydaje się w tym kontekście prawdziwą okazją.

The Ford Mustang is an absolute icon of American motoring. It went into production in 1964 and was based on another model from Ford’s lineup – the
compact Falcon. On April 16th in 1964, the day before official launch, a special
advertising clip was broadcasted in nationwide television. It reached almost
30 million viewers. On the first day of sales, customers ordered 22 thousand
Mustang, which was an absolute record at the time. The Mustang offered by
Ardor Auctions left the factory in the United States in 1965 as a black two-door equipped with the least powerful, straight-six engine displacing 3.3 litres. It
was imported to Poland 3 years. Because of mediocre condition (photographs
are available), its new owner decided to have a thorough restoration performed.The bodywork was disassembled and all metalwork repaired, with special
attention paid to underbody panels, which are typical trouble spots. After all
works were done, the bodywork was repainted in deep, bloody red colour.
That said, the owner made sure that as many original components as possible
were kept, such as bumpers for example, but numerous gallantry parts or bits
of interior trim had to be purchased on the aftermarket. Original six-cylinder
engine was weak and did not match the character of an American legend, so
it was replaced with a rebuilt V8 engine displacing 289 cubic inches. Exhaust
system, fuel tank and wheels with tires are brand new. After a year from completing the restoration the Mustang has a rather good presence. During that
time, driver’s door was slightly damaged and had to be repainted. Engine runs
smoothly, gearbox shifts nicely and the exhaust makes a pleasant, deep gargling
noise of a powerful V8.The Mustang was a mass-produced vehicle, so there are
still many vehicles for sale, also in Poland. However, a car at this kind of price
after a thorough restoration with an 8-cylinder engine is difficult to find. With
that in mind, the car offered by Ardor Auctions looks like a true bargain.

silnik: 4.7l,V8

Engine: 4.7 litre,V8

moc: 200 koni mechanicznych

Power: 200 break horsepower

inne dane: skrzynia biegów automatyczna, napęd na koła tylne

Other: automatic gearbox, rear-wheel drive

stan prawny: zarejestrowany w Polsce

Legal condition: registered in Poland

dostępne dokumenty: dowód rejestracyjny, potwierdzenie ubezpieczenia
OC, umowa zakupu od poprzedniego właściciela

Available paperwork: certificate of registration, certificate of insurance,
purchase agreement from previous owner

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

We invite you to examine this lot before the auction.To arrange an appointment,
please contact us at: 22 395 61 26 or kontakt@ardorauctions.pl
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Alfa Romeo GT 1600 1974
Nr nadwozia: AR2203151

Chassis number: AR2203151

Zgrabne coupe z włoskim rodowodem
Samochód przygotowany do jazdy
Atrakcyjna stylizacja nadwozia

Shapely two-door with Italian provenance
Ready to drive
Attractive styling

cena wywoławcza: 45 000 zł (estymacja: 70 000 - 90 000)

Starting Bid: 45 000 PLN (Estimate: 70 000 - 90 000)

Przepis na Alfę Romeo GT Junior był wyjątkowo prosty i skuteczny. Niewielka
masa, relatywnie dynamiczny silnik i wyjątkowo atrakcyjna stylizacja nadwozia
zapewniły mu miejsce wśród najbardziej cenionych projektów włoskiej marki.
Rozsądna cena tego małego coupe sprawiła też, że samochód okazał się dużym
sukcesem sprzedażowym. Historia modelu o nazwie GT rozpoczęła się w 1965
roku, ale sama odmiana “Junior” była oparta na modelu Giulia Sprint GT, który
zadebiutował dwa lata wcześniej. Oba auta były dwudrzwiowymi, czteroosobowymi coupe, których kształty zaprojektował Giorgietto Giugiaro dla studia
Bertone. Pojazd oferowany podczas marcowej aukcji zostało wyprodukowany
w 1974 roku. Od roku 1990 znajdował się w rękach prywatnego kolekcjonera
w Hamburgu. Następnie samochód został kupiony przez polskiego entuzjastę
włoskiej motoryzacji w celu przeprowadzenia renowacji. Proces trwał jednak
dość długo i przerósł założenia ówczesnego właściciela. Po kilku latach zdecydował się on sprzedać pojazd w roku 2017. Zaczynając od strony wizualnej
trzeba przyznać, że powłoka lakiernicza jest w stanie przeciętnym, jednak nie
wymaga jeszcze ponownego malowania. Karoserię zdobią stylizowane naklejki,
które przywodzą na myśl rajdowe sukcesy Alfy Romeo z lat 60. i 70. Wnętrze samochodu zachowało się w dużej mierze w oryginalnym stanie, jedyną
ingerencją są głośniki zamontowane w drzwiach i tylnej półce. Wszystkie mechanizmy są sprawne i kompletne. Pod maską znajduje się nieoryginalny silnik
o pojemności 1.3-litra pochodzący jednak z epoki, najprawdopodobniej z Alfy
Romeo Spider. Obecny właściciel zdecydował się dopracować niektóre aspekty
pojazdu. Auto przeszło głęboki przegląd oraz serwis eksploatacyjny w renomowanym podwarszawskim warsztacie, który specjalizuje się wyłącznie w autach
klasycznych. Model GT Junior to pojazd, który wzbudza wyłącznie pozytywne
emocje. Jego lekkość i elegancja są do dziś wzorem do naśladowania. Doceniony
przez najbardziej doświadczonych koneserów motoryzacji klasycznej, w ciągu
kilku ostatnich lat stał się coraz trudniejszy do kupienia. Wiele z egzemplarzy
dostępnych na rynku wymaga kompleksowego remontu, dlatego oferta Ardor
Auctions jest rzadką okazją do pozyskania tego wyjątkowego coupe w obiecującym stanie i przyzwoitej cenie.

The recipe for the Alfa Romeo GT Junior was extremely simple and effective.
Take a relatively powerful engine, put it an attractively styled, lightweight body
and garnish it with reasonable price. Combination of those ingredients made
this car very popular and made it one of the most appreciated vehicles with
Alfa Romeo badge of all time.
The GT Junior went on sale in 1965, but it was based on the Giulia Sprint GT,
which had already been on sale for two years by then. Both of these cars were
two-door, four-seat coupes designed by Giorgetto Giugiaro for Bertone design
studio.The car to be offered on the March auction was manufactured in 1974.
From 1990 it remained in the hands of a private collector in Hamburg. Subsequently the car was purchased by a Polish Italian car enthusiast, who intended
to have it fully restored. However, the process took more time and effort than
initially planned. In 2017 after a couple of years of ownership he decided to
sell the car. On the visual front, the paintwork is in average condition, but it
does not require repainting. Bodywork features numerous decals, evoking Alfa
Romeo’s rally heritage from 60’s and 70’s. The interior is mostly preserved in
original condition, the only exception being door- and shelf-mounted speakers.
All mechanics are working fine. Under the bonnet there’s a 1.3-litre engine
from the period, most likely sourced from an Alfa Romeo Spider. Current
owner decided to refine some areas of the vehicle. It underwent a thorough
mechanical inspection and maintenance at a renowned workshop near Warsaw, specializing in classic cars only.The GT Junior is an emotive car. Its lightness
and elegance to this day are something many car makers try and often fail to
reproduce. Appreciated by the most seasoned classic car collectors, it recently
became increasingly more difficult to purchase. Most of the cars available for
sale require a general restoration, which is why the offer from Ardor Auctions
is a rare opportunity to purchase this unique two-door in an acceptable condition at a reasonable price.

silnik: 1.3l, R4

Engine: 1.3-litre, L4

moc: 90 koni mechanicznych

Power: 90 break horsepower

inne dane: skrzynia biegów manualna, napęd na koła tylne

Other: manual gearbox, rear-wheel drive

stan prawny: sprowadzony, opłacony

Legal condition: imported, paid off

dostępne dokumenty: niemiecki brief wraz z tłumaczeniem, potwierdzenie zwolnienia z akcyzy, umowa zakupu od poprzedniego właściciela

Available paperwork: German vehicle title (Fahrzeugbrief ) with translation,
excise duty exempt confirmation, purchase agreement from previous owner

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

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

		

(10800€/16800 - 21600€)
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Citroen 2CV 1987
Nr nadwozia: VF7AZKA00KA258988

Chassis number: VF7AZKA00KA258988

Jeden z symboli francuskiej popkultury
Samochód po drobiazgowej renowacji
Auto zarejestrowane i gotowe do eksploatacji

One of the French pop-culture icons
After meticulous restoration
Registered and ready to drive

cena wywoławcza: 34 000 zł (estymacja: 40 000 - 55 000)

Starting Bid: 34 000 PLN (Estimate: 40 000 - 55 000)

Lata 30. XX wieku to niezwykle ciężki, ale jednocześnie ciekawy okres dla europejskiej motoryzacji. Projekty wielu samochodów zostały wstrzymane lub
porzucone z powodu wybuchu II wojny światowej. Tak się stało również z Citroenem 2CV. W 1939 roku udało się zbudować 250 prototypów, nie doszło
jednak do oficjalnej prezentacji. Prawdziwa premiera miała miejsce dopiero
w 1948 roku. Już w trakcie debiutu rynkowego auto było dość archaiczne, jednak miało spełniać rolę taniego środka transportu dla społeczeństwa. Z czasem
jednak nie tylko Francuzi pokochali “kaczkę” i wpisała się ona na stałe w krajobraz europejskich dróg. 2CV oferowane podczas aukcji 17 marca pochodzi ze
schyłkowej fazy produkcji, z roku 1987. Jest to wersja 2CV 6 Club. Kilka lat temu
pojazd zostało drobiazgowo odrestaurowany. Trudno znaleźć element, który
nie został wymieniony, bądź wyremontowany. Sprowadzono z Belgii fabrycznie
nową, ocynkowaną ramę, zamontowano nowe, półosie czy wiązkę elektryczną.
Gaźnik został profesjonalnie zregenerowany. Wnętrze odtworzono z użyciem
odpowiednich materiałów, zamontowano również nowe poszycie dachu oraz
świeże opony.Wiśniowo-czarny lakier nawiązuje do malowania odmiany Charleston, a jakość prac blacharskich nie wzbudza żadnych wątpliwości, auto dzisiaj wręcz lśni nowością. Dwucylindrowy bokser uruchamia się bez problemu,
pracuje równo i cieszy ucho charakterystycznym dźwiękiem. Właściciel wraz
z samochodem przekazuje dokumentację zdjęciową z procesu renowacji. Koszt
takiej operacji zdecydowanie przekracza zaproponowaną cenę wywoławczą,
także oferta sprzedaży Citroena jest bardzo atrakcyjna. Pomimo młodego wieku, auto należy do linii modelowej o bardzo bogatej historii i stanowi rodzaj
łatwego w obsłudze i praktycznego klasyka, który zawsze wzbudza sympatię
u innych użytkowników dróg.

1930s is an incredibly difficult, but also interesting period for European motoring. Projects of numerous cars were dropped or abandoned because of the
outbreak of the World War II. Such was the case of the Citroen 2CV. In 1939
250 prototypes were created, but there was no official launch.The car was first
unveiled in public in 1948.When it went on sale it was already a little bit dated,
but its supposed purpose was to be an affordable means of transport for the
people. Over time though, the French fell in love with the ‘duck’ and it became
a part of the furniture on French roads. The 2CV offered at the auction on
March 17th is a late model made in 1987, towards the end of production. It is
a 2CV 6 Club version.A couple of years ago this car was meticulously restored.
It is difficult to find a part that was not replaced or repaired. A factory fresh,
zinc-coated frame was imported from Belgium, new axle shafts and electrics
were fitted. Carburetor was professionally refurbished. Interior was restored
using appropriate materials, a new roof top and new tires were also fitted.
Cherry-black paint is a nod to the Charleston version, whereas the quality
of metalwork is virtually spotless. The car is shiny and looks like new. Its two-cylinder horizontally-opposed engine springs to life without any issues, runs
smoothly and the noise it makes is a pleasure to the ear. The owner will hand
over a full photographic documentation of the restoration process. Cost of
such work is definitely higher than the proposed starting price, which makes
this Citroen a particularly attractive offer. Despite its young age, the car belongs
to a model line with a rich heritage and is an example of a practical, easy to
maintain classic car that’s universally loved among other road users.

silnik: 0.7l, B2

Engine: 0.7-litre, H2

moc: 35 koni mechanicznych

Power: 35 break horsepower

inne dane: skrzynia biegów manualna, napęd na koła przednie

Other: manual gearbox, front-wheel drive

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

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

dostępne dokumenty: dowód rejestracyjny, potwierdzenie ubezpieczenia oc,
biała karta, opinia techniczna rzeczoznawcy

Available paperwork: certificate of title, vehicle history card, certificate of
insurance, evidence card for a classic car, expert’s appraisal of technical
condition

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

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

		

(8 200€ / 9 600 - 13 200€)
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BMW 1802 1974
Nr nadwozia: 4119847

Chassis number: 4119847

Zgrabny sedan o sportowym charakterze
Kultowy kolor Inka Orange
Samochód powiązany z sukcesami polskich sportowców

Svelte and sporty four-door saloon
Painted in legendary Inka Orange colour
Part of history of Polish football success

cena wywoławcza: 28 000 zł (estymacja: 35 000 - 50 000)

Starting Bid: 28 000 PLN (Estimate: 35 000 - 50 000)
		

(6 700€ / 8 400 - 12 000€)

BMW serii 02 to małe sedany należące do rodziny samochodów określanych
mianem “Neue Klasse”, które ukształtowały wizerunek BMW i ugruntowały
jej pozycję na światowym rynku. Neue Klasse łączyło w sobie elegancję i klasyczne proporcje z nowatorskimi rozwiązaniami i sportowym charakterem.
Wtedy właśnie wprowadzono do stylistyki BMW charakterystyczne podcięcie
tylnej szyby bocznej, zwane od nazwiska projektanta "Hofmeister-Knick". Nowością było również niezależne tylne zawieszenie. Do napędu użyto legendarnej jednostki o oznaczeniu M10 występującej w wariantach od 1500 do 2000
centymetrów sześciennych. Topowa wersja BMW 2002 Turbo była pierwszym
pojazdem z turbosprężarką seryjnie produkowanym w Europie. Silnik ten
montowano w autach BMW przez kolejne 20 lat, a jego blok wykorzystywano nawet w wyścigach Formuły 1. Seria 02 odnosiła sukcesy w motorsporcie
i okazała się sprzedażowym hitem, również za oceanem.Auto było chwalone za
doskonałe właściwości jezdne i dobre osiągi, przy zachowaniu rozsądnej ceny
i ekonomii. Stało się protoplastą późniejszej serii 3.
BMW 1802 oferowane przez Ardor Auctions ma wyjątkowe pochodzenie. Samochód został sprowadzony do Polski jako nowy w 1974 roku przez jednego
z “Orłów Górskiego”. BMW stworzyło bowiem specjalną ofertę rabatową dla
medalistów Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej rozgrywanych w RFN. Wówczas co najmniej kilku piłkarzy legendarnej polskiej drużyny skorzystało z okazji
i zakupiło model E10. Dzięki źródłom prasowym, a także pomocy działaczy
klubu Wisła Kraków, ustalono że dwa takie auta poruszały się po Krakowie kierowane przez lokalnych zawodników. Jedno z nich było w kolorze cytrynowym
i należało do Adama Musiała, drugie w odcieniu “Inka Orange” do Antoniego
Szymanowskiego. Musiał uczestniczył w głośnym wypadku i rozbił swoje auto,
więc z dużym prawdopodobieństwem mamy do czynienia z samochodem
Szymanowskiego. Ten egzemplarz wydaje się być jedynym, który został wtedy sprowadzony przez wybitnych polskich sportowców i po dziś dzień jest
w eksploatacji.W rękach obecnego posiadacza jest od roku 2009. Pojazd został
zakupiony w Krakowie, jednak nie wiemy zbyt wiele o jego wcześniejszej historii
właścicielskiej. Od czasu przyjazdu do Warszawy, BMW było używane sporadycznie, jako jedno z kilku w kolekcji. 1802 zostało naprawione blacharsko i polakierowane na nowo, wymagać będzie jednak pewnych poprawek. Od strony
mechanicznej nie przeprowadzono gruntownego remontu. Z ważniejszych rzeczy wymieniono układ wydechowy, uszczelniono bak oraz naprawiono elektrykę. Auto jest sprawne i jezdne, należy jednak wykonać dokładny przegląd przed
rozpoczęciem regularnej eksploatacji. Stan wnętrza można określić jako dobry,
nie brakuje oryginalnych elementów wyposażenia, w ostatnim czasie siedzenia
i kanapa zyskały nowe poszycia z jakościowych materiałów. Fabryczna tapicerska jest jednak również dołączona do samochodu. Stylowym dodatkiem są klasyczne felgi 13-calowe pochodzące z epoki.
Prezentowane BMW to nie tylko pożądany zabytkowy model z dużym potencjałem do dalszych prac renowacyjnych, jednocześnie jest to część historii polskich sukcesów sportowych. Przyszły nabywca powinien mieć na uwadze, że takie pochodzenie auta to duży kapitał inwestycyjny pod kątem kolekcjonerskim.

The BMW 02 series are small saloon cars that belong to the “Neue Klasse” –
“New Class” family, thanks to which BMW established its market position and
image. Neue Klasse combined elegance and classic proportions with modern
engineering and sporty character.They were the first models to feature BMW’s
trademark styling cues, a distinctive low forward bend at the C-pillar, known as
the Hofmeister kink (also referred to as the Hofmeister-Knick), named so after
its designer.They were also fitted with independent rear suspension, which was
also a novelty back then. Power was sourced from a legendary M10 engine,
ranging from 1500 to 2000 cubic centimetres. At the top of the range there
was the BMW 2002 Turbo, which was the first production car made in Europe
to be fitted with a turbocharger. This engine powered numerous BMW cars
for the subsequent 20 years, whereas its block was even used in Formula 1
cars. The 02 Series was successful in motorsport and became a huge volume
seller, also on the American market. It was praised for its immaculate handling
characteristics and decent performance combined with reasonable price and
fuel economy. Later on, it evolved into the 3 series.
The BMW 1802 offered by Ardor Auctions has an unusual provenance. The
car was imported to Poland as a brand new vehicle in 1974 by a member of
Poland’s national football team (often referred to as ‘The Eagles of Górski’ in
Poland, after the famous coach Kazimierz Górski). BMW made a special offer
to footballers who won medals in the 1974 FIFA World Cup staged in West
Germany. Back then at least a couple of members of the Polish national team
used that opportunity and bought an E10 model. Thanks to press sources and
a bit of help from activists from the Polish football club Wisła Krakow, it was
established that two of these cars were in fact driven in Kraków by local players.
One of them featured a lemon paintwork and belonged to Adam Musiał, whereas the second car painted in ‘Inka Orange’ belonged to Antoni Szymanowski.
Musiał totaled his one, so it is highly likely that the car here used to belong to
Szymanowski.This example seems to be the only one of the cars imported by
outstanding sportsmen back then that is still being used today. It has been in
the hands of its current owner since 2009. It was purchased in Kraków, but the
information about its ownership history before that is scarce. Ever since the
car was brought to Warsaw, it was used sporadically, as one of several vehicles
in a collection. Its bodywork was repaired and repainted, but it still requires
a nip-and-tuck. Mechanically, the car has not been restored. Significant repairs
include replacing of the exhaust system, resealing of the fuel tank and putting
the electric system back in order. The car is drivable and moves under its own
power, but a thorough inspection is advised before bringing it back on the
road. Interior is complete, seats and rear bench were recently reupholstered
using quality materials. Classic 13-inch wheels from the period are also a nice,
stylish touch.
Presented BMW is not only a coveted classic and a base for further restoration,
but also a part of history of Polish sport. Its potential buyer should take into
consideration that such provenance may increase collector value and investment potential.

silnik: 1.8l, R4

Engine: 1.8-litre, L4

moc: 90 koni mechanicznych

Power: 90 break horsepower

inne dane: skrzynia biegów manualna, napęd na koła tylne

Other: manual gearbox, rear-wheel drive

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

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

dostępne dokumenty: dowód rejestracyjny, potwierdzenie ubezpieczenia OC

Available paperwork: certificate of title, certificate of insurance

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

We invite you to examine this lot before the auction.To arrange an appointment,
please contact us at: 22 395 61 26 or kontakt@ardorauctions.pl
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Jaguar XK150S 1959
Nr nadwozia: 8836550

Chassis number: 8836550

Jeden z najważniejszych modeli w historii Jaguara
Samochód po drobiazgowej renowacji
Egzemplarz gotowy do codziennej eksploatacji

One of the most significant models in Jaguar’s history
After meticulous restoration
Ready to be daily driven

cena wywoławcza: 380 000 zł (estymacja: 450 000 - 600 000)

Starting Bid: 380 000 PLN (Estimate: 450 000 - 600 000)

Moment narodzin Jaguara XK 150 przypadł na koniec lat pięćdziesiątych. Był
to okres świetności dla brytyjskiej motoryzacji. Nowy model zastąpił w ofercie
XK120 oraz XK140, jednocześnie stanowiąc logiczne rozwinięcie idei swoich
poprzedników.
W czasie wejścia na rynek był to najszybszy seryjnie produkowany samochód
na świecie oraz pierwszy z hamulcami tarczowymi na wszystkich czterech kołach. Do napędu użyto znanych, lecz unowocześnionych jednostek silnikowych
o pojemnościach od 3.4 do 3.8-litra. Ciężko oddać za pomocą porównania
do współczesnych samochodów prestiż jaki wiązał się z posiadaniem XK 150
w owych czasach. Wrażenia jakich wtedy dostarczał mogą się równać jedynie
z najbardziej zaawansowanymi sportowymi modelami przygotowanymi na specjalne zamówienie.
Jaguar XK 150 oferowany przez Ardor Auctions podczas licytacji 17 marca jest
zdecydowanie gwiazdą wiosennej oferty.Warto zaznaczyć, że jest to wersja “S”wyposażona w silnik o pojemności 3.8-litra zasilany trzema gaźnikami SU HD8,
a więc najbardziej zaawansowana odmiana tego samochodu. Auto opuściło fabrykę w 1959 roku z nadwoziem FHC (fixed head coupe), a do Polski trafiło
w roku 2001 i od tego czasu znajduje się w rękach prywatnego kolekcjonera.
Samochód przeszedł całkowitą renowację w najlepszym polskim warsztacie
specjalizującym się w odbudowie klasycznych Jaguarów. Po kilkunastu latach
od renowacji wciąż prezentuje się wyśmienicie, a jakość przeprowadzonych
prac nie podlega dyskusji. Lakier w kolorze British Racing Green idealnie zgrywa się z koniakową skórzaną tapicerką. Ze względu na to że obecny właściciel chciał regularnie użytkować auto, zostało ono przystosowane do dzisiejszych warunków ruchu drogowego. Oryginalną skrzynię biegów zastąpiono
5-biegową przekładnią firmy Getrag, co jest często spotykaną modyfikacją
i znacząco wpływa na praktyczność i ekonomię. Układ hamulcowy został udoskonalony z użyciem kompletnego zestawu renomowanej brytyjskiej firmy,
poprawiono również układ chłodzenia. W świetnie utrzymanym wnętrzu zainstalowano szelkowe pasy bezpieczeństwa. Obecnie samochód nie wymaga
specjalnych inwestycji, należy jedynie przejrzeć go od strony technicznej przed
rozpoczęciem dłuższej eksploatacji. Jaguary XK150, tym bardziej w wersji “S”,
są niezwykle cenione przez kolekcjonerów na całym świecie. Łącznie wyprodukowano ich niespełna 10 tysięcy sztuk, a wzrosty cenowe potrafią zaskoczyć
samych właścicieli. To dla nas zaszczyt móc oferować tego ponadczasowego
brytyjskiego klasyka, tym bardziej tak wyjątkowy okaz.

The Jaguar XK 150 was conceived in the late 1950s. It was the golden age of
British motoring.The new model replaced the XK120 and XK140 models and
was a natural step in evolution of its predecessors.
When it was launched, it was the fastest production car in the world and also
the first one to use disc brakes on all four wheels. Power was sourced from
well known, but modernized engines displacing from 3.4 to 3.8 litres. Back
in the day, the XK 150 was an incredibly prestigious vehicle, so much in fact
that by modern standards, it is hard to even put it into perspective. Driving
experience could only be compared with the most sophisticated, custom built
exotic sports cars. The car offered by Ardor Auctions is absolutely the star
of the spring event. It is worth noting that it is the ‘S’ version, powered by
a 3.8-litre engine, using three SU HD8 carburetors, making it the most advanced evolution of this car. It left the factory in 1959 with a FHC (fixed head
coupe) body and was brought to Poland in 2001. Since then it has been in
the hands of a private collector. It underwent a complete restoration in the
best Polish workshop specializing in rebuilding vintage Jaguars.The car still looks
marvelous and the quality of work is unquestionable. British Racing Green paint colour perfectly matches the cognac-coloured leather upholstery. The current owner intended to drive the car on a regular basis, so it was modernized
to cope with today’s traffic. Original gearbox was replaced with a five-speed
transmission made by Getrag, which is a common modification to improve
drivability and comfort. Brakes were also upgraded using a complete set made
by a British company. Cooling system was also tweaked. On the inside, special
harness was fitted. Currently the car needs no major repairs, it just has to undergo a regular technical inspection before driving. Jaguars XK150, especially in
the ‘S’ guise, are hugely valued by collectors all over the world. In total, less than
10 thousand examples were manufactured and price hikes can even surprise
owners themselves. It is a great honor for us to be able to offer this timeless
British classic, especially such a unique example.

silnik: 3.8l, R6

Engine: 3.8-litre, L6

moc: 265 koni mechanicznych

Power: 265 break horsepower

inne dane: skrzynia biegów manualna, napęd na koła tylne

Other: manual gearbox, rear-wheel drive

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

Legal condition: registered in Poland, yellow, vintage-car number plates

dostępne dokumenty: dowód rejestracyjny, potwierdzenie ubezpieczenia OC

Available paperwork: certificate of title, certificate of insurance

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

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

		

(92 000€/108 000 - 144 000€)

6

Jaguar E-Type 1973
Nr nadwozia: UD1S74383B

Chassis number: UD1S74383B

Jeden z najpiękniejszych samochodów wszech czasów
Obiekt bardzo pożądany na rynku kolekcjonerskim
Oryginalny stan zachowania

One of the most beautiful cars ever
Hugely sought after on the collector market
Preserved in original condition

cena wywoławcza: 130 000 zł (estymacja: 150 000 - 180 000)

Starting Bid: 130 000 PLN (Estimate: 150 000 - 180 000)

Ten niezwykły samochód, stanowiący ikonę brytyjskiego stylu i elegancji lat 60tych, zadebiutował na salonie w Genewie w roku 1961, wzbudzając zachwyt
publiczności. Nadwozie 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 Jaguar to odmiana coupe pochodząca z roku 1973, a więc chronologicznie należąca do serii 3.
Egzemplarz przeznaczony był na rynek Stanów Zjednoczonych i znajdował się
tam od nowości aż do roku 2017, gdy trafił nad Wisłę. Jego największą zaletą
jest oryginalny stan zachowania. Na karoserii nie ma widocznych oznak korozji.
Galanteria auta jest kompletna i w stanie umożliwiającym powrót do dawnego
blasku, w szczególności w przypadku elementów chromowanych. We wnętrzu
cieszy fakt obecności fabrycznej tapicerki, ponieważ trudno obecnie odwzorować podobną jakość przy użyciu dostępnych materiałów. Opisywany E-Type
jest swego rodzaju “kapsułą czasu” i być może warto zachować pokrywającą
go patynę jako formę kolekcjonerskiej inwestycji. Silnik uruchamia się bez większych przeszkód, skrzynia biegów, układ chłodzenia, zawieszenie oraz hamulce
wydają się być w stanie dobrym, jednak dla bezpieczeństwa należałoby poddać go kompleksowemu przeglądowi i serwisowi. Regulacji z pewnością będą
wymagać gaźniki. Do samochodu dołączona jest pełna dokumentacja wraz
z oryginalną instrukcją oraz częściami zamiennymi, których właściciel nie zdążył
zamontować. Mimo iż przez lata niedoceniania, 3 seria tego ponadczasowego
samochodu jest jednocześnie najbardziej dopracowaną i przyjazną kierowcy.
Kondycja tego samochodu pozwoli zachować go w stanie nie wymagającym
remontu, co w przyszłości znacznie wpłynie na wartość tego 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”. Presented
Jaguar is a coupe version made in 1973, making it a series 3 model. It was
originally shipped to the United States and it stayed there until 2017 when it
was imported to Poland. Its biggest asset is its original condition.The bodywork
also has no visible signs of rust. Gallantry is also complete and maintained in
a condition allowing the future owner to bring the car back to its former glory,
especially when it comes to chrome elements. Interior features original upholstery, which is good as reproducing it using currently available materials would
be extremely difficult. In a way, the E-Type described here is a bit of a ‘time
capsule’ and maybe it would be worth keeping the patina as a form of collector
investment. Engine starts with no major issues, gearbox, cooling system, suspension and brakes make it driveable, but to ensure full reliability it would be
good to perform a thorough mechanical inspection and service. Carburettors
will certainly need to be adjusted. Car comes with full documentation, original
owner’s manual and spare parts, which the previous owner did not have time
to install. Over the years series 3 models were underappreciated, but truth
be told they are the most refined and driver-friendly iteration of this timeless
vehicle. Condition of this car is good enough to enjoy it without performing full
restoration, which will definitely make it more valuable in the future.

silnik: 5.3l,V12

Engine: 5.3-litre,V12

moc: 276 koni mechanicznych

Power: 276 break horsepower

inne dane: skrzynia biegów automatyczna, napęd na koła tylne

Other: automatic gearbox, rear-wheel drive

stan prawny: sprowadzony, opłacony

Legal condition: imported, paid off

dostępne dokumenty: amerykański dowód rejestracyjny, tłumaczenia,
potwierdzenie zwolnienia z akcyzy, umowa zakupu od poprzedniego
właściciela

Available paperwork: American certificate of registration, translations,
excise duty exempt confirmation, purchase agreement from previous
owner

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

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

		

(32 000€ / 36 000-43 200€)
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Porsche 911S Targa 1977
Nr nadwozia: 9117211371

Chassis number: 9117211371

Kwintesencja klasycznego stylu Porsche
Cenione nadwozie typu targa
Samochód z bogatą historią serwisową

Quintessential, classic Porsche design
Highly appreciated Targa body
Comprehensive service record included

cena wywoławcza: 160 000 zł (estymacja: 200 000 - 240 000)

Starting Bid: 160 000 PLN (Estimate: 200 000 - 240 000)

Trudno o bardziej ikoniczny model w historii motoryzacji niż Porsche 911.
Samochód ten jest rozpoznawany przez wszystkich, nie tylko przez fanów motoryzacji. To symbol elegancji, przywiązania do tradycji, ale i sportowego charakteru. Od premiery auta w 1964 roku nastąpiło wiele kluczowych zmian
w konstrukcji, jednak najważniejsze ideały zostały zachowane - klasyczna sylwetka oraz silnik umieszczony z tyłu. Sportowy duch towarzyszy Porsche 911
od samego początku produkcji. Auta zaskarbiły sobie serca kolekcjonerów
i w ostatnich latach zaczęły znacząco wzrastać na wartości.
Prezentowane Porsche pochodzi z roku 1977 roku i jest to wersja na rynek
amerykański. Nadwozie typu targa łączy w sobie zalety coupe jak i kabrioletu i stanowi uniwersalne rozwiązanie w kontekście wyboru klasycznego 911.
Od strony wizualnej samochód prezentuje się dobrze. Lakier, mimo upływu lat,
ma jednolitą strukturę. Oko cieszyć mogą akcesoryjne dodatki takie jak pakiet
chromów na progach i nadkolach oraz słynny spoiler w kształcie płetwy, zwany
“whale-tail”. Wnętrze prezentowanego Porsche utrzymane jest w jasnobrązowej tonacji. Zdecydowanie wyróżniają się w nim wygodne kubełkowe fotele,
które są w świetnej kondycji. Wyposażenie samochodu jest na wskroś oryginalne, co jest niezwykle istotne z punktu widzenia kolekcjonerskiego. Trudno
również cokolwiek zarzucić temu egzemplarzowi od strony mechanicznej. Poza
nieznacznym wyciekiem z okolic silnika, samochód i wszystkie jego podzespoły
pracują jak należy. Bogata historia serwisowa obejmuje lata 1988-2001. Można znaleźć tam informację o montażu nowych amortyzatorów Koni w roku
1990, sprzęgła, alternatora czy rozrusznika w 1992, wymianie wtryskiwaczy
w 1996 czy regulatora ciepła w 2001. Obecny właściciel dodaje do samochodu specjalny nadmuchiwany pokrowiec, w którym był on przechowywany
w zimie.Według jego ustaleń 911 posiada zgodne numery silnika oraz karoserii,
a więc spełnia wszelkie przesłanki, aby wystąpić o certyfikat oryginalności marki
Porsche.
W ciągu ostatnich kilkunastu lat ceny klasycznych 911-stek regularnie rosły. Dla
wielu kierowców stanowią one wciąż niedościgniony wzór auta sportowego
o użytkowych wartościach. Oferowana “Targa” przy odpowiedniej dbałości
i uwadze może stać się ozdobą każdej kolekcji lub zapoczątkować przygodę
z marką dla osoby, która nigdy nie miała do czynienia z magią tego modelu.

It is difficult to pick a more iconic vehicle in the history of motoring than the
Porsche 911. The car is recognizable by literally everyone, not just motoring
enthusiasts. It’s a symbol of elegance and tradition, but also an embodiment
of sporty character. Since its launch in 1964, the design has evolved and undergone numerous thorough overhauls, but most crucial elements have been
retained, like the classic shape or engine in the rear. Inherent sportiness has
been present in the Porsche 911 since its very inception. It won the hearts of
collectors and has recently started to go up in value.
The car offered here was first sold in 1977 and was originally destined for the
American market. Its Targa body combines virtues of a coupe and a soft-top.
When it comes to picking a classic 911, it’s the most versatile choice. On the
visual front, the car makes a rather good impression.The paintwork, despite its
age, has a homogenous stricture. A range of original accessories, such as chrome bits on the sills and wheel arches and the legendary whale-tail spoiler, add
to the attractiveness of the car. Interior of the Porsche is predominantly light
brown and what makes it different to other 911s, are its comfortable bucket
seats maintained in pristine condition. Equipment and bits of trim are fully original, which is tremendously important from a collector’s point of view. Apart
from a minor leak from the engine, the car and all of its components work as
they should. Service record was maintained from 1988 to 2001. According to
it, brand new Koni dampers were fitted in 1990, whereas clutch, alternator and
starter motor were replaced in 1992, injectors in 1996 and heat adjuster in
2001. Current owner also offers a special air-pumped cover, under which the
car was stored during winter. According to what he established, the car has
matching numbers between chassis and engine, so it is eligible for a certificate
of authenticity issued by Porsche.
Over the last 10 to 20 years prices of classic 911s were constantly on the rise.
For many drivers, these cars are still the epitome of a sports car that can be
driven everyday. When maintained properly and well taken care of, the Targa
offered here can be a perfect addition to any collection or an entry point to
the brand for a person who has never experienced the magic of this model.

silnik: 2.7l, B6

Engine: 2.7-litre, H6

moc: 175 koni mechanicznych

Power: 175 break horsepower

inne dane: skrzynia biegów manualna, napęd na koła tylne

Other: manual gearbox, rear-wheel drive

stan prawny: sprowadzony, częściowo opłacony

Legal condition: imported, partially paid off

dostępne dokumenty: dowód rejestracyjny amerykański, tłumaczenie
dowodu rejestracyjnego, rachunek zakupu, potwierdzenie opłat celnych
w Niemczech

Available paperwork: American certificate of title with translation, proof of
purchase, confirmation of customs fees made in Germany

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

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

		

(38 400€ / 48 000 - 57 600€)
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Porsche 928 Strosek 1977
Nr nadwozia: 9288101104

Chassis number: 9288101104

Kompletny pakiet stylistyczny firmy Strosek
Wersja wyposażona w manualną skrzynię biegów
Nadwozie wymagające poprawek

Complete styling package made by Strosek
Equipped with a manual gearbox
Bodywork needs a nip and tuck

cena wywoławcza: 70 000 zł (estymacja: 90 000 - 110 000)

Starting Bid: 70 000 PLN (Estimate: 90 000 - 110 000)

Porsche 928 jest pojazdem wybitnie nowoczesnym jak na lata swojego powstania. Projektowi przyświecała idea stworzenia szybkiego i luksusowego grand
tourera, samochodu diametralnie różnego od prostego i surowego 911, które mimo wszystko sprzedawało się tak dobrze, że zrezygnowano z budowy
następcy i pozostawiono je w ofercie. Zarówno 928 jak i 924 opierały się na
konstrukcji “transaxle”, w której skrzynia biegów była przeniesiona blisko tylnej
osi, ze względu na lepsze rozłożenie masy auta. 928 napędza potężna i zaawansowana jednostka w układzie V8. Po premierze w roku 1977 model ten został
wybrany samochodem roku 1978.
Prezentowane Porsche należy do pierwszej serii wyprodukowanych egzemplarzy. Fabrykę opuściło w 1977 roku jako seryjne auto wyposażone w silnik
o pojemności 4,5-litra i mocy 240 koni mechanicznych. Do Polski trafiło kilkanaście lat temu. Poprzedni właściciel zdecydował się na modyfikacje wizualne
z użyciem oryginalnego pakietu stylistycznego firmy Strosek. Zestaw składający
się z ospojlerowania oraz felg BBS jest kompletny. Obecnie niezwykle trudno
jest zdobyć podobny bodykit pochodzący z epoki. Niestety samochód wymaga prac od strony wizualnej. W niektórych miejscach występują pęknięcia
lakieru, jednak dzięki zabiegom kosmetycznym udało się odzyskać odrobinę
dawnego blasku nadwozia. Wnętrze zostało obszyte przy użyciu szarej perforowanej skóry. Pod kątem technicznym samochód jest w pełni jezdny. Silnik
uruchamia się bez problemu i ma odpowiednią moc. Naprawy będą wymagać między innymi nawiewy oraz klimatyzacja. Dużym atutem jest manualna
skrzynia biegów, która pozwoli wydobyć z auta więcej wrażeń niż przekładnie
automatyczne. “Manual” jest zdecydowanie bardziej ceniony przez pasjonatów
Porsche. 928 w wersji Strosek jest autem dość kontrowersyjnym, tym bardziej
dla koneserów marki, jednak opowiada on ciekawą historię tuningu lat 70-tych
i 80-tych. Jest znakiem czasu i choć przez niektórych może być uznany za kiczowaty, to jego wartość jako rarytasu stylizowanego przez legendarnego tunera
Porsche będzie raczej rosła.

The Porsche 928 is an exceptionally modern vehicle given the time it was
conceived. Fundamental objective of this project was to create a fast and luxurious grand tourer, a car totally different to the raw and simple 911, that it
was supposed to replace. Curiously though, the 911 sold so well that eventually
a decision was made to keep it in production and to abandon the plan of introducing a successor. Both 928 and 924 were designed around a ‘transaxle’ layout,
with the engine up front and the gearbox placed in the back for better weight
distribution. The 928 is powered by a huge and sophisticated V8 engine. It was
launched in 1977 and was voted the car of the year in 1978.
Presented vehicle comes from the first series of the 928. It left the factory in
1977 as a stock production vehicle powered by a 4.5-litre engine developing
240 break horsepower. It was imported to Poland more than 10 years ago.
Previous owner decided to modify it visually using original components made
by a German company called Strosek. Styling pack is complete, both spoilers
and wheels come from an original styling kit dedicated for Porsche. Nowadays
it is incredibly difficult to obtain a similar bodykit from the period. Unfortunately, the car does need some work on the visual front.There paint is cracked in
some places, but thanks to some detailing works, the body retained a little bit
of its former glory. Interior has been wrapped in grey, perforated leather. Mechanically, the car is fully drivable. Engine fires up with no problems and has lost
none of its power. However, air vents and air conditioning will definitely need
to be repaired. Manual gearbox is a huge asset, providing a much better driving
experience compared to an automatic transmission. Moreover, the manual is
definitely more valued by Porsche enthusiasts. The 928 modified by Strosek is
a controversial car, especially for brand afficionados, but it does tell a compelling
story of 1970’s and 1980’s car tuning. It is
a sign of the times and although it may be deemed tacky by some, its value as
a rarity styled by a legendary Porsche tuner is likely to grow.

silnik: 4.5l,V8

Engine: 4.5-litre,V8

moc: 240 koni mechanicznych

Power: 240 break horsepower

inne dane: skrzynia biegów manualna, napęd na koła tylne

Other: automatic gearbox, rear-wheel drive

stan prawny: zarejestrowany w Polsce

Legal condition: registered in Poland

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

Available paperwork: certificate of title, vehicle history card, certificate of
insurance

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

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

		

(16 800€ / 21 600 - 26 400€)
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Porsche 928S 1986
Nr nadwozia: WP0JB0926GS861779

Chassis number: WP0JB0926GS861779

Auto w rewelacyjnym stanie technicznym i wizualnym
Przebieg poniżej 100 tysięcy kilometrów
Duży i kosztowny serwis wykonany w poprzednim roku

Fantastic mechanical and visual condition
Mileage under 100 thousand kilometres
Comprehensive and costly service done last year

cena wywoławcza: 110 000 zł (estymacja: 140 000 - 180 000)

Starting Bid: 110 000 PLN (Estimate: 140 000 - 180 000)

Porsche 928 jest pojazdem wybitnie nowoczesnym jak na lata swojego powstania. Projektowi przyświecała idea stworzenia szybkiego i luksusowego grand
tourera, samochodu diametralnie różnego od prostego i surowego 911, które mimo wszystko sprzedawało się tak dobrze, że zrezygnowano z budowy
następcy i pozostawiono je w ofercie. Zarówno 928 jak i 924 opierały się na
konstrukcji “transaxle”, w której skrzynia biegów była przeniesiona blisko tylnej
osi, ze względu na lepsze rozłożenie masy auta. 928 napędza potężna i zaawansowana jednostka w układzie V8. Po premierze w roku 1977 model ten został
wybrany samochodem roku 1978.
Porsche widoczne na zdjęciach to interesujący przykład auta zwanego potocznie “przejściówką”, a przez miłośników Porsche określane bywa jako 928 “S3”.
Jest to wersja wypuszczona jedynie na rynek amerykański, w której zastosowano nowy 5-litrowy silnik z podwójnym wałkiem rozrządu, karoseria pozostała
jednak w starej formie przed liftingiem (S4). Obecny użytkownik odkupił pojazd
w zeszłym roku od pierwszego i jedynego właściciela. Samochód przez wiele
lat był użytkowany tylko sporadycznie, wymagał więc dogłębnych prac serwisowych. Proces przywracania go do dawnej świetności pochłonął wiele energii
i kosztów. Wszystkie nowe części, których lista jest bardzo długa, zostały zakupione w autoryzowanym serwisie Porsche. Są to między innymi uszczelki silnika,
kompletny rozrząd, przewody olejowe i wodne czy wszystkie filtry. Zregenerowany został kompresor klimatyzacji, a skrzynia biegów przeszła gruntowny
przegląd. Wiele uwagi poświęcono również kabinie pasażerskiej, na nowo
obszyto kierownicę, lewarek zmiany biegów czy pokrycia siedzeń. Materiały
również pochodzą z magazynów Porsche. Łączna kwota wszystkich operacji
wyniosła kilkadziesiąt tysięcy złotych, jednak patrząc na efekt mamy do czynienia z naprawdę bezkonkurencyjnym autem jeśli chodzi o Porsche sprowadzane
z Ameryki. Mało który egzemplarz jest utrzymany w oryginalnym stanie z takim
pietyzmem.
Sytuacja rynkowa tego modelu jest niezwykle dynamiczna. Z jednej strony
mamy do czynienia z nagłym wzrostem cen wersji GTS, z drugiej strony coraz
trudniej o naprawdę zadbany okaz.Warto obecnie zainwestować w 928.

The Porsche 928 is an exceptionally modern vehicle given the time it was
conceived. Fundamental objective of this project was to create a fast and luxurious grand tourer, a car totally different to the raw and simple 911, that it
was supposed to replace. Curiously though, the 911 sold so well that eventually
a decision was made to keep it in production and to abandon the plan of introducing a successor. Both 928 and 924 were designed around a ‘transaxle’ layout,
with the engine up front and the gearbox placed in the back for better weight
distribution. The 928 is powered by a huge and sophisticated V8 engine. It was
launched in 1977 and was voted the car of the year in 1978.
The Porsche presented on the photographs is an interesting example of an
intermediate model, nicknamed as the 928 ‘S3’ by Porsche enthusiasts. It was
made exclusively for the American market and featured a new 5-litre engine
with twin cam shaft, but it was mounted under the bonnet of a pre-facelift
body (facelifted car was codenamed ‘S4’). Current owner bought the car last
year from its first and only owner. For many years, the car was driven sporadically, so it required a thorough mechanical service. Process of bringing it back to
its former glory consumed a lot of effort and money. Lengthy list of brand new
parts were purchased at a Porsche authorized dealership.They include i. a. engine sealing, complete timing belt service kit, oil and water ducts and set of filters.
Air conditioning compressor was refurbished and the gearbox was thoroughly
inspected and maintained. A lot of work was also done on the interior, the
steering wheel, gear lever and seats were re-wrapped in leather. Materials were
purchased at a Porsche dealership.Total cost of all these works adds up to tens
of thousands of Polish Zlotys, but the result is a car that’s virtually incomparable
to any other Porsche imported from America.Very few of them are preserved
in original condition and maintained with such meticulous attention to detail.
Market situation regarding this model is changing rapidly. On the one hand, we
can observe a sudden price hike of the GTS versions, on the other, a properly
maintained example is getting harder and harder to find. This makes the 928
a rather good investment.

silnik: 5.0l,V8

Engine: 5.0-litre,V8

moc: 288 koni mechanicznych

Power output: 288 break horsepower

inne dane: skrzynia biegów automatyczna, napęd na koła tylne

Other: automatic gearbox, rear-wheel drive

stan prawny: zarejestrowany w Polsce

Legal condition: registered in Poland

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

Available paperwork: certificate of title, vehicle history card, certificate
of insurance

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

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

		

(26 400€ / 33 600 - 43 200€)
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Mini Cooper 1998
Nr nadwozia: SAXXNWAZRWD159855

Chassis number: SAXXNWAZRWD159855

Jeden z najbardziej ikonicznych samochodów świata
Zaledwie 63 tysiące kilometrów przebiegu
Efektowna wersja z końcowej fazy produkcji

One of the most iconic cars in the world
Just 63 thousand kilometres on the clock
Attractive version from the end of production

cena wywoławcza: 40 000 zł (estymacja: 55 000 - 70 000)

Starting Bid: 40 000 PLN (Estimate: 55 000 - 70 000)

Mini jest jednym z pierwszych skojarzeń gdy myślimy o angielskiej motoryzacji.
Małe miejskie auto, które powstało w latach 60., podbiło serca kierowców na
całym świecie. Ostatnia seria klasycznego Mini, dostępna na rynku od 1995
roku, to najbardziej dopracowana odsłona brytyjskiego malucha, która nie straciła nic ze swojego pierwotnego charakteru i ponadczasowego stylu, mimo licznych nowoczesnych dodatków i odważnej kolorystyki.
Egzemplarz przedstawiony w katalogu to samochód w doskonałym stanie zachowania, który właściwie już wyjeżdżając z salonu był klasykiem. Mini pochodzi
z 1998 rok i od początku było w posiadaniu jednej rodziny w Niemczech. Auto
w zeszłym roku trafiło w ręce polskiego kolekcjonera i pasjonata marki. Lakier
w odcieniu Tahiti Blue zaskakuje swoją głębią i mimo upływu 20 lat prezentuje
się bardzo świeżo. Jedynym elementem blacharskim, który został wymieniony
jest lewy przedni błotnik, reszta pozostała bez ingerencji. Dopełnieniem bardzo ciekawej kompletacji kolorystycznej jest tapicerka w wersji Monaco Leather
oraz dywany w kolorze Horizon Blue. Deska rozdzielcza nie nosi śladów odbarwień, co jest pewnym mankamentem spotykanym w samochodach z tamtych lat. Fabryczne felgi Minilite o rozmiarze 13x6, poszerzenia nadkoli oraz
chromowana końcówka wydechu dodają sportowego sznytu temu uroczemu
klasykowi.Właściciel zobowiązał się do uiszczenia wszelkich opłat importowych
do czasu sprzedania pojazdu na aukcji.
Mini Cooper z końcowej fazy produkcji to świetna propozycja dla osób poszukujących samochodu z bogatą historią, który jednak nie sprawi problemów
w trakcie regularnej eksploatacji. Stopień utrzymania samochodu może tylko
i wyłącznie potwierdzać niski przebieg, który stanowi argument za zakupem
pod kątem kolekcjonerskim. Ceny tych samochodów już powoli zaczynają rosnąć na rynkach zachodnich. Podsumowując, oferowane Mini to świetne połączenie rozpoznawalnego nadwozia w klimacie retro ze współczesną techniką
jak poduszki powietrzne, w dodatku z wyraźnym potencjałem inwestycyjnym.

One of the first things that spring into mind when discussing British motoring
is of course the Mini.This small city car conceived in the 1960s won the hearts
of drivers all over the world. Last series of the original Mini went on sale in
1995 and was the most refined iteration of the British city car. It also lost none
of the original character or timeless style despite numerous modern touches
and bold colours.
Example shown in the catalogue is a vehicle in perfect condition. It was destined to be a classic right from the moment it left the showroom. It was originally
sold in 1998 and remained in the hands of a single family based in Germany.
Last year the car was sold to a Polish collector and enthusiast of the brand.
Remarkably deep Tahiti Blue paint still looks really fresh despite the fact that
the car is 20 years old. The only metal part that was replaced is the front left
fender, the rest remains intact. Monaco Leather upholstery and Horizon Blue
carpets perfectly match the exterior colour. The dashboard has no signs of
bleaching, which can often be found in cars from this period. Factory Minilite
13x6 wheels, flared wheel-arches and chrome tailpipe give this charming classic
a sporty character. The owner committed himself to cover all the import fees
before the car is sold at auction.
The late Mini Cooper is a great offer for those who are after a car with real
heritage, but also one that allows trouble-free ownership and can be driven
on a regular basis. Its mint condition is a perfect proof of low mileage, which
is a considerable factor that increases collector value. Prices of these cars are
already on the rise in Western countries. To sum up, the Mini offered here is
a perfect combination of a recognizable retro-style body shape with modern
technology, such as airbags for example. On top of that, it definitely has a potential to go up in value.

silnik: 1.3l, R4

Engine: 1.3-litre, L4

moc: 63 konie mechaniczne

Power: 63 break horsepower

inne dane: skrzynia biegów manualna, napęd na koła przednie

Other: manual gearbox, front-wheel drive

stan prawny: sprowadzony, opłacony

Legal condition: imported, paid off

dostępna dokumentacja: niemiecki brief, umowa zakupu

Available paperwork: German Brief, agreement of purchase

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

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

		

(9 600€ / 13 200 - 16 800€)
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Chevrolet Corvette 1973
Nr nadwozia: 1Z67J364063506

Chassis number: 1Z67J36406350

Niepowtarzalna sylwetka w wersji cabrio
Samochód po pełnej odbudowie i modyfikacjach mechanicznych
Potężny silnik V8 typu big-block po kompletnym remoncie

Unmistakable shape of the convertible version
Fully restored, after mechanical upgrades
Powered by a fully rebuilt, mighty big-block V8 engine

cena wywoławcza: 120 000 zł (150 000 - 180 000)

Starting Bid: 120 000 PLN (Estimate: 150 000 - 180 000)

W 1953 roku Chevrolet zaprezentował ponadczasowy 2-osobowy kabriolet
o nazwie Corvette. W ten sposób zaczęła się historia amerykańskiej legendy,
która stała się nie tylko ikoną motoryzacji ale również i popkultury. Trzecia
generacja Corvetty, oznaczona prostym kodem “C3”, pojawiła się na rynku
w 1967 roku. Dwa lata później auto z powrotem zyskało przydomek “Stingray” (ang. płaszczka), który był wykorzystywany już przy poprzednim modelu
C2. Sama nazwa Corvette pochodzi od niewielkich statków fregatowych, które słynęły z bardzo sprawnego manewrowania. W czasie produkcji modelu,
w Stanach Zjednoczonych wprowadzone zostały restrykcyjne przepisy, które
wymusiły na producentach ograniczenie mocy silników spalinowych. Moc Corvetty spadła z początkowych 350 koni mechanicznych do zaledwie 200.
Chevrolet oferowany podczas naszej aukcji wiosennej to samochód bardzo
dopracowany i w pełni przygotowany do jazdy. Na rynku można często spotkać egzemplarze, które z wierzchu wyglądają całkiem przyzwoicie, jednak pod
spodem kryją się spore mankamenty i lata zaniedbań. Czarna Corvetta zjechała z taśmy w 1973 jako wersja z nadwoziem typu convertible. Auto trafiło
w ręce obecnego właściciela w 2015 roku. Następnie samochód znalazł się
w jednym z najbardziej znanych warsztatów, zajmujących się odbudową pojazdów zabytkowych. Chevrolet przeszedł gruntowny serwis i obecnie nie wymaga już większej uwagi. Pod maską znajdziemy ogromny motor typu big-block
o pojemności 7 litrów. Automatyczna skrzynia biegów płynnie przerzuca biegi,
zawieszenie zostało dodatkowo utwardzone, by poprawić właściwości jezdne
i umożliwić lepsze wykorzystanie dostępnej mocy. Głęboka czerń lakieru świetnie kontrastuje z jasnym wnętrzem. Miękki dach jest w bardzo dobrym stanie,
a jego ręczna obsługa wyjątkowo prosta.
Samochód dostarcza niepowtarzalnych wrażeń i prezentuje się wyśmienicie
w porównaniu z wieloma innymi Corvettami sprowadzonymi w ostatnich latach zza oceanu. Stingray to rasowy muscle car o niepowtarzalnej sylwetce, który poza basowym brzmieniem ośmiu cylindrów zapewni wiele przyjemności
podczas jazdy bez dachu.

		

(28 800€ / 36 600-43 200€)

In 1953 Chevrolet unveiled a timeless, two-seater convertible called the Corvette. It also marked a birth of an American legend, which went down in history as not only a motoring, but also a pop-culture icon. Third generation of
the Corvette, codenamed simply ‘C3’, went on sale in 1967. Two years later
the car regained its ‘Stingray’ nickname, which was already in use with regard
to its predecessor, the C2. It is inspired by the body shape, mostly the long
and slender bonnet. During its lifespan, United Stated government introduced
stringent regulations, which forced manufacturers to reduce power outputs of
combustion engines. Power output of the Corvette dropped from initial 350
to just 200 break horsepower.
The car offered on our spring event is well taken care of and totally ready
to drive. Market is flooded with vehicles looking good on the outside, but hiding real issues and years of negligence underneath. The black Corvette rolled
off the production line in 1973 as a convertible version. It was purchased by
its current owner in 2015. Afterwards, the car was sent to one of the most
renowned workshops specialized in restoring classic cars. The Chevrolet underwent a thorough maintenance and currently needs no further attention.
Under the bonnet there is a huge, big-block 7-litre engine. Automatic gearbox
shifts smoothly, suspension was stiffened to improve handling and allow a more
efficient use of available power. Deep darkness of the paint is a perfect match
for the bright-coloured interior. The soft top is in a very good condition and
even though it’s operated manually, it is exceptionally easy to use.
The car provides an incredible driving experience and looks marvelous compared to many other Corvettes imported in recent years from across the ocean.
Stingray is a thoroughbred muscle car with a unique body shape, delivering
a bass growl from its eight-cylinder engine and tons of roofless driving pleasure.

silnik: 7.0l,V8

Engine: 7.0-litre,V8

moc: 390 koni mechanicznych

Power: 390 break horsepower

inne dane: skrzynia biegów automatyczna, napęd na koła tylne

Other data: automatic gearbox, rear-wheel drive

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

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

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

Available paperwork: certificate of title, vehicle history card, certificate of
insurance

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

We invite you to examine this lot before the auction.To arrange an appointment,
please contact us at: 22 395 61 26 or kontakt@ardorauctions.pl
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Maserati Ghibli 1997
Nr nadwozia: ZAM336B0000361938

Chassis number: ZAM336B0000361938

Rzadkie włoskie coupe w świetnym stanie zachowania
Mimo młodego wieku pożądany przez kolekcjonerów
Finalna ewolucja modelu Biturbo

Rare Italian two-door preserved in a mint condition
Despite its young age sought after by collectors
Final evolution of the Biturbo model

cena wywoławcza: 90 000 zł (estymacja: 120 000 – 140 000)

Starting Bid: 90 000 PLN (Estimate: 120 000 - 140 000)
		

(4 800€ / 9 600-14 400€)

Maserati Ghibli drugiej generacji to model, który zamykał dość niechlubną serię
“Bitrubo” w historii włoskiej marki. Jednocześnie to ostatni samochód stworzony i wyprodukowany przez Maserati pod władzą De Tomaso. Modele Biturbo,
szczególnie z lat osiemdziesiątych, „wsławiły” się kiepską jakością wykonania
i ponadprzeciętna awaryjnością. Nie można im jednak odmówić wyjątkowego charakteru i urody. Z biegiem czasu producent eliminował wiele z usterek i samochody te stawały się bardziej trwałe i niezawodne. Maserati Ghibli II
w swojej pierwszej odsłonie było produkowane od 1992 roku. Ze względów
podatkowych na rodzimym włoskim rynku, auto oferowane było z dwulitrowym motorem biturbo, osiągającym 306 KM. W pozostałych krajach był on
sprzedawany z silnikiem 2.8 litra o mocy 280. 2.8 to niezwykle elastyczna
jednostka, natomiast 2.0 pokazuje swój charakter dopiero przy wyższych obrotach. Oba warianty mają podobne osiągi w przypadku przyspieszenia czy
prędkości maksymalnej. W roku 1997 Maserati zostało połączone z Ferrari
w ramach jednego koncernu należącego do Fiata. Maserati Ghibli GT to pierwszy model, który dzielił rozwiązania konstrukcyjne z samochodami Ferrari. Zastosowano w nim tylny dyferencjał pochodzący z Ferrari 456 w połączeniu
z sześciobiegową ręczną skrzynią biegów Getrag. Dodatkowo w egzemplarzach
przeznaczonych na rynek japoński instalowane były przednie lampy pochodzące z Ferrari 355. Ghibli GT, produkowane w latach 1997-1999, to ostatnia ewolucja projektu Ghibli II, uchodząca za najbardziej dopracowaną spośród wszystkich aut z serii biturbo. Przy zachowaniu należytej dbałości o serwis Maserati
odwdzięczy się przyzwoitą trwałością. Przede wszystkim daje jednak pewne
poczucie wyjątkowości, wypuszczono jedynie 166 sztuk odmiany 2.0, natomiast 2.8 wyjechało z fabryki w liczbie 212. W połączenie z ręczną przekładnią
o szęsciu biegach jest to prawdziwy egzotyk.
Prezentowany okaz pochodzi z końca 1997 roku. Lakier w kolorze Blue Spaziale w połączeniu z wnętrzem w kolorze Grigio Chiaro tworzy niebywale
eleganckie zestawienie. 25. listopada 1997 roku egzemplarz ten został wysłany
do Tokio, do oficjalnego importera Maserati Cornes Italia Co. Ltd. 30. stycznia 1998 roku samochód został dostarczony do pierwszego właściciela. Ani
pierwszy nabywca, ani też żaden kolejny właściciel nie zdecydował się na pełne
„rozpakowanie” samochodu. Auto wciąż posiada folię ochronną na wykładzinie
dywanowej oraz na boczkach tapicerskich. Samochód trafił do Polski w styczniu 2016 roku. Od tego czasu przeprowadzono wiele napraw by doprowadzić
Maserati do pełnej sprawności mechanicznej. Wymieniono rozrząd wraz
z pompą wody oraz wszystkie filtry, oleje i płyny eksploatacyjne. Sprzęgło zostało zregenerowane i obłożone kevlarem, jednocześnie zamontowano nowe łożysko oporowe skrzyni biegów. Regulacja twardości zawieszenia działa bez zarzutu. We wnętrzu zainstalowano fabrycznie nowe radio Nakamichi pochodzące
z epoki produkcji auta. Po korekcie lakieru nadwozie Ghibli prezentuje się bardzo efektownie. Samochód jest sprawny i gotowy do jazdy.

Second generation Maserati Ghibli is a final model that concluded the infamous
‘Biturbo’ series made by the Italian brand. It is also the last model to be conceived and manufactured under the ownership of De Tomaso. Biturbo models,
especially ones from the 1980s, were known to be badly made and notoriously
unreliable, but they were also full of unmistakable charm and character. Over
the years, many flaws were removed, which made these cars more reliable
and durable. The Maserati Ghibli II in its second iteration was manufactured
through 1992. For tax reasons on the domestic Italian market it was sold with
a two-litre biturbo engine developing 306 BHP. On other markets, a 2.8-litre
engine with 280 BHP was offered.The 2.8 is dripping with torque and provides
strong in-gear acceleration, whereas the smaller two-litre has to be revved
hard to get the best out of it. In terms of acceleration or top speed, both
versions offer similar performance. In 1997 Maserati teamed up with Ferrari
under the ownership of Fiat. The Maserati Ghibli GT is the first model to share parts and engineering solutions with Ferrari. Rear differential was sourced
from the Ferrari 456, as was the six-speed manual gearbox made by Getrag.
On top of that, vehicles sold on the Japanese market had headlamps from the
Ferrari 355.The Ghibli GT made between 1997 and 1999 is the last evolution
of the Ghibli II design. It is also regarded as the most refined of all the biturbo
series cars. Proper maintenance will surely result in a decent reliability and durability. Above all, the car has an air of uniqueness to it, with only 166 examples
of the 2.0-litre and 212 examples of the 212 ever produced. Combined with
the six-speed manual gearbox it it a true exotic.
The car offered at the auction was made at the end of 1997. Blue Spaziale
paint in conjunction with a Grigio Chiaro interior add up to an incredibly elegant combination. On November 25th 1997 this example was sent to Tokyo,
to Maserati’s official importer, Maserati Cornes Italia Co. Ltd. On January 30th
1988 the car was delivered to its first owner. Neither the first owner, nor
any of the subsequent owners decided to fully ‘unbox’ the car. It still has an
original protection layer on the footwell and on the upholstery of the side
panels. The car was shipped to Poland in January 2016. Since then numerous
repairs were conducted to bring the car back to an ideal mechanical condition.
Timing belt with water pump, all filters and vital fluids were replaced. Clutch
was refurbished and coated with Kevlar, whereas the gearbox was fitted with
a new resistance bearing. Adjustable suspension works perfecty fine. Brand
new Nakamichi radio from the car’s period was fitted on the outside.After applying some paint corrections, the Ghibli looks rather impressive. It is currently
in a fully functioning and ready to drive.

silnik: 2.8l,V6

Engine: 2.8-litre,V6

moc: 280 koni mechanicznych

Power: 280 break horsepower

inne dane: skrzynia biegów manualna, napęd na koła tylne

Other: manual gearbox, rear-wheel drive

stan prawny: zarejestrowany w Polsce

Legal status: registered in Poland

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

Available paperwork: certificate of title, vehicle history card, certificate
of insurance

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

We invite you to examine this lot before the auction.To arrange an appointment,
please contact us at: 22 395 61 26 or kontakt@ardorauctions.pl
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Mercedes-Benz 190E 2.3 16 1987
Nr nadwozia: WDBDA34D7HF291634

Chassis number: WDBDA34D7HF291634

Kultowa wersja przygotowana przez firmę Cosworth
Ceniony i poszukiwany przez kolekcjonerów youngtimer
Manualna skrzynia biegów w układzie dogleg

Legendary, Cosworth-prepped version
Highly appreciated young classic sought after by collectors
Manual gearbox with ‘dogleg’ layout

cena wywoławcza: 20 000 zł (estymacja: 40 000 - 60 000)

Starting Bid: 20 000 PLN (Estimate: 40 000 - 60 000)

Model W201 zaprezentowany w roku 1982 był przełomowym krokiem dla
Mercedesa. Samochód otrzymał miano “Baby Benz”, gdyż był najmniejszym
autem w gamie producenta i jednocześnie prekursorem późniejszej klasy C.
Popularną “190-tkę” zaprojektował nie kto inny, jak Bruno Sacco, który zaraz
po Paulu Bracq’u jest chyba najbardziej znanym stylistą niemieckiej marki. Szeroka gama silnikowa i wiele opcji wyposażeniowych zapewniły W201 spory
sukces. Co więcej, jego rywalizacja rynkowa z konkurencyjnym BMW E30 przeszła do historii motoryzacji. Na samym szczycie tej rozgrywki znajdowały się
dwie topowe serie - M3 od bawarskiego producenta i 190E 2.3 16 stworzone
we współpracy z brytyjską firmą Cosworth. Była to wówczas najmocniejsza
wersja W201. Podobnie jak w M3, jednostka napędowa dysponowała jedynie
4 cylindrami, jednak jej konstrukcja stanowiła inżynierski pokaz możliwości.
W efekcie lekki silnik rozwijał moc 185 koni mechanicznych, co pozwalało na
świetny bilans osiągów w stosunku do wagi i właściwości jezdnych. Opisywany
egzemplarz został wyprodukowany w roku 1987 z przeznaczeniem na rynek
kanadyjski. Samochód należał do obywatela Portugalii, który wraz z przejściem na emeryturę zabrał go ze sobą do Europy jako mienie przesiedleńcze.
Następnie przez lata Mercedes był użytkowany na portugalskich drogach, aż
w styczniu 2016 roku trafił w ręce polskiego kolekcjonera aut sportowych.
Pojazd przyjechał do Polski na kołach. Od tego czasu zostały wykonane jedynie
podstawowe czynności serwisowe, tak by utrzymać go na chodzie. Od strony
wizualnej 190E znajduje się w dobrej kondycji. W ostatnim czasie lakier został
poddany głębokiemu odświeżeniu i mimo upływu lat oraz kilku drobnych rys na
prawym tylnym błotniku, prezentuje się całkiem efektownie.Wszelkie elementy
pakietu stylistycznego (poza felgami) wyróżniające wersję Cosworth zostały
zachowane w stanie nienaruszonym. Mimo wieku i kilku pęknięć na desce rozdzielczej, wnętrze nie wymaga renowacji, a jedynie drobnych napraw. Skórzana
tapicerka została wyczyszczona jeszcze przed aukcją. Samochód z pewnością
będzie wymagał regulacji wtrysku mechanicznego, ze względu na wysokie spalanie benzyny. Trudno jest dokładnie ocenić stan techniczny niektórych podzespołów bez rozbierania auta na części, dlatego zalecany jest gruntowny przegląd
przed rozpoczęciem regularnej eksploatacji. Do samochodu załączany jest raport rzeczoznawcy PZMot z 2016 roku.
Ze względu na zwyżkujące ceny ekstremalnych odmian W201, a wiec EVO I
i EVO II, obecnie niezwykle ciężko jest znaleźć 2.3 16 za rozsądną kwotę.
Oferowany egzemplarz wydaje się być idealną bazą do dalszej inwestycji, która
na pewno się zwróci, bo wartość tych samochód rośnie coraz szybciej.

		

(4 800€ / 9 600-14 400€)

The W201 was unveiled in 1982 and was a breakthrough for Mercedes-Benz.
It was nicknamed as the “Baby Benz” as it was the smallest car in the manufacturer’s range. It also paved the way for the later C class. The popular 190
was designed by none other that Bruno Sacco, who is arguably the most recognizable stylist of the German brand, right after Paul Bracq. Wide choice of
engines and numerous optional extras made the W201 a huge success. What
is more, the market battle against the BMW E30 went down in the history of
motoring. Its core episode was fought between two range-topping series – the
Bavarian-made M3 and the 190E 2.3 16 made in collaboration with a British
company Cosworth.The car offered on our spring auction is this very version.
At the time it was the most powerful W201 one could buy. As with the M3,
the engine was a mere four-cylinder, but it was a pure engineering marvel;
a showcase of what was possible back then. As a result, the lightweight power
unit developed 185 break horsepower, allowing for a great power-to-weight
ratio and optimal handling balance. The car described here was manufactured
in 1987 and was destined for the Canadian market. It belonged to a Portuguese
citizen, who decided to move back to Europe for his retirement and took his
car with him as an immigration property. Subsequently, the car was driven on
Portuguese roads until January 2016, when it was purchased by a Polish sports
car collector. It was driven all the way back from Portugal to Poland. Since then,
only regular maintenance was done to ensure drivability. On the visual front,
the 190E is in an overall good shape. Paintwork was deeply refreshed recently
and despite its age and a couple of minor scratches on the right rear bumper,
it looks decent. All styling elements reserved for the Cosworth version (apart
from the wheels) have been preserved in pristine condition. Despite the age
and some cracks in the dashboard, the interior needs no restoration, only minor repairs. Leather upholstery was cleaned before auction.The car will surely
require an adjustment of mechanical fuel injection since fuel consumption is
unnaturally high. It is difficult to assess the technical condition of some parts
without partially disassembling the car, so we would advise having a thorough mechanical inspection before starting regular driving. The car comes with
a certificate issued by an expert from the Polish Automobile and Motorcycle
Association in 2016. Because of the fact that prices of extreme W201s, that is
EVO I and EVO II have recently skyrocketed, it is incredibly difficult to find a 2.3
16 for a reasonable kind of money. The car offered for sale here seems to be
a perfect base for further investment, which will surely pay dividend, given that
the value is steadily rising.

silnik: 2.3l, R4

Engine: 2.3-litre, L4

moc: 185 koni mechanicznych

Power: 185 break horsepower

inne dane: skrzynia biegów manualna, napęd na koła tylne

Other: manual gearbox, rer-wheel drive

stan prawny: sprowadzony, opłacony

Legal condition: imported, paid off

dostępne dokumenty: portugalski dowód rejestracyjny wraz z tłumaczeniem, faktura zakupu pojazdu, potwierdzenie zapłaty akcyzy, opinia
rzeczoznawcy PZMot

Available paperwork: Portuguese vehicle registration certificate with proven
translation, invoice, proof of excise duty, certificate issued by the Polish Automobile and Motorcycle Association

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

We invite you to examine this lot before the auction.To arrange an appointment,
please contact us at: 22 395 61 26 or kontakt@ardorauctions.pl
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Mercedes-Benz E320 1993
Nr nadwozia: WDB1240661B998116

Chassis number: WDB1240661B998116

Wygodny i stylowy 4-osobowy kabriolet
Najbardziej poszukiwana wersja silnikowa
Eleganckie zestawienie kolorystyczne i dobry stan zachowania

Stylish and comfortable four-seater convertible
Most desirable engine
Attractive colour combination and good state of repair

cena wywoławcza: 55 000 zł (estymacja: 85 000 - 110 000)

Starting Bid: 55 000 PLN (Estimate: 85 000 - 110 000)
		

(13200€ / 20400-26400€)

Mercedes typoszeregu W124, podobnie jak jego poprzednik W123, stał się
w oczach kierowców synonimem solidności i jakości niemieckiej marki. Auto
powstawało w kilku wersjach nadwoziowych: sedan, kombi, coupé, cabrio, przedłużona limuzyna, a także jako podwozie pod zabudowę, służące do produkcji
karetek pogotowia czy też karawanów pogrzebowych. Gama silników rozciągałą się od wolnossących jednostek wysokoprężnych o pojemności dwóch litrów,
aż po topowe wersje z dużymi benzynowymi V8. W124 produkowano aż przez
trzynaście lat (1984-1997), co tylko potwierdza jak bardzo udany jest to model.
Mimo, że wiek wielu egzemplarzy pretenduje je do bycia “klasykami”, wciąż
często można spotkać je na naszych drogach. Ulubieniec taksówkarzy, w Polsce
zyskał specyficzny przydomek “Baleron”, ponieważ w pewnym okresie był u nas
równie rzadki i ekskluzywny co wspomniany mięsny przysmak. “Szampański”
kabriolet oferowany podczas marcowej licytacji Ardor Auctions jest wyposażony w stosunkowo mocny i bezawaryjny silnik o pojemności 3.2-litra. Prezentowany egzemplarz został sprowadzony z Teneryfy, gdzie był nieprzerwanie użytkowany od 1999 roku. Samochód pokryty jest drugą warstwą lakieru
w oryginalnym kolorze, która została położona ze względu na wypalenie pierwotnej powłoki przez słońce. Warto podkreślić, że auto zostało zachowane w
fabrycznej kompletacji wraz z wysokiej klasy radiem z epoki. Skórzana tapicerka
we wnętrzu jest w nienagannym stanie i została w ostatnim czasie odpowiednio zakonserwowana. Odświeżenie środka objęło również pranie wykładzin
oraz czyszczenie plastików. Przegląd eksploatacyjny przed aukcją nie wykazał
żadnych awarii. W ramach czynności przedsprzedażowych, wykonano jeszcze
korektę lakieru, a następnie nałożono ochronną powłokę ceramiczną. Auto ma
również zupełnie nowe poszycie dachu, więc przyszły właściciel nie musi się
troszczyć o jego wymianę. Mercedes był regularnie eksploatowane do czasu
eksportu i przechodziło regularne badania techniczne (ostatnie we wrześniu
2017 roku). Samochód jest po odprawie celnej i po wszystkich wymaganych
prawem opłatach. Kupującemu pozostaje jedynie poniesienie kosztu rejestracji
auta. Wartość tego modelu nieprzerwanie rośnie, przewyższając już mniejszy
i pierwotnie bardziej luksusowy model R129. Powodem takiej sytuacji jest
większa funkcjonalność i wygoda oraz ograniczona liczba sztuk na rynku.

The Mercedes-Benz W124 is an epitome of absolute durability and quality
that made the German brand famous, much like its predecessor – the W123.
It was built in several body styles – saloon, estate, coupe, convertible, extended
limousine and even as a bed for special vehicles, such as ambulance or hearse.
Engines ranged from naturally aspirated, two-litre diesel engines up to mighty,
petrol-powered V8 range-toppers. The W124 remained in production for 13
years (1984-1997), which proves its success.Age of most examples make them
mature enough to be classified as classics, but despite this, many of them are
still a common sight on the streets. Favorite choice of cab drivers, it is often
nicknamed as the ‘Baleron’ (Polish for smoked ham) in Poland, because it was
as rare and exclusive as this meat delicacy. ‘Champagne’ convertible offered
on the March auction by Ardor Auction is powered by a relatively powerful
and reliable 3.2-litre engine. Presented example was imported from Tenerife,
where it was driven since 1999. It was repainted using paint in its original colour because of damage caused by the sun. It is worth noting that the car has
retained all trim elements, including top-notch stereo from the period. Leather
upholstery has been brushed up recently and is generally preserved in decent
condition. Cleaning also involved washing the carpets and plastic parts. Technical inspection prior to auction showed no damages or failures; wheel alignment
and camber were also adjusted. The only part that could be looked at are
the engine mounts. Pre-sale overhaul included applying some paint corrections
and ceramic protective cover. The car also has a brand new roof cover, so
the prospective owner does not have to bother changing it. The car was daily
driven until it was exported and underwent technical inspection on a regular
basis (last inspection took place in September 2017).The car has already been
through the customs and all payments required by law are settled. The only
cost that the prospective buyer has to bear is registration.Values of convertible
W124s are constantly on the rise and already past those of the R129s, which
was originally sold as the more luxurious model. The reason for this is better
practicality, comfort and limited market supply.

silnik: 3.2l, R6

Engine: 3.2-litre, L6

moc: 220 koni mechanicznych

Power: 220 break horsepower

inne dane: skrzynia biegów automatyczna, napęd na koła tylne

Other: automatic gearbox, rear-wheel drive

stan prawny: sprowadzony, opłacony

Legal status: imported, paid off

dostępne dokumenty: hiszpański dowód rejestracyjny, aktualne badanie
techniczne, potwierdzenie ubezpieczenia OC, umowa zakupu od poprzedniego właściciela

Available paperwork: Spanish certificate of title, valid MOT-equivalent certificate, certificate of insurance, purchase agreement from previous owner

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

We invite you to examine this lot before the auction.To arrange an appointment,
please contact us at: 22 395 61 26 or kontakt@ardorauctions.pl
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Ducati 900 S2 1983
Nr nadwozia: DM860SS092789
Jeden z najciekawszych projektów Ducati
Egzemplarz wzorowany na kultowym modelu 900 SS
Dostępna dokumentacja serwisowa

Chassis number: DM860SS092789
One of the most interesting Ducati models
Example inspired by the legendary 900 SS
Service record available

cena wywoławcza: 90 000 zł (estymacja: 120 000 - 140 000)

Starting Bid: 90 000 PLN (Estimate: 120 000 - 140 000)

Ducati 900 S2 pojawiło się na rynku w roku 1982 jako następca ekscytującego
modelu 900 SS. Było to dla producenta spore wyzwanie, ponieważ nowy produkt musiał zmierzyć się ze sławą i osiągami swojego poprzednika. Jednocześnie
atmosfera panująca na europejskim rynku motocykli nie była entuzjastyczna, ze
względu na sporą konkurencję ze strony coraz bardziej popularnych japońskich
marek, które szybko rosły w siłę, Ducati zaś pozostawało w kryzysie. Projekt
S2 wywołał na początku dość mieszane reakcje. Motocykl chwalono za lepsze
prowadzenie oraz konstrukcję skrzyni biegów, krytykowano jednak za nieco
zdławiony potencjał mocy silnika względem SS. Było to wynikiem restrykcyjnych
przepisów, które dopuszczały jednoślady do publicznego ruchu drogowego.
W ciągu trzech lat produkcji (1982-1984) sprzedano jedynie 1236 sztuk odmiany S2.
Egzemplarz przedstawiony w katalogu został zakupiony w Szwecji w roku
2017. Nie został jeszcze zarejestrowany w Polsce, jednak szwedzkie dokumenty potwierdzają jego wyrejestrowanie i eksport. Motocykl posiada jeszcze
aktualne szwedzkie badanie techniczne ważne do lipca 2018. Dokumentacja
historyczna zawiera poświadczenia poprzednich badań technicznych z odnotowanymi przebiegami, rachunki z serwisów z lat 2001-2009 oraz odręczne
zapiski właściciela sięgające roku 1999. Do Ducati zostały zakupione i zamontowane wszystkie elementy obudowy od wersji 900 SS. Operacja ta jest bardzo
łatwa do przeprowadzenia, ponieważ rama konstrukcyjna obu modeli jest taka
sama. Przyszły właściciel będzie mógł zdecydować czy chce podróżować oryginalnym modelem S2 czy bardziej pożądanym SS. Kompletny pakiet stylistyczny
od S2 jest dołączony do motocykla w cenie zakupu. Należy zaznaczyć, że nawet
jeśli fabryczne S2 jest mniej cenione przez kolekcjonerów niż swój legendarny
poprzednik, to wciąż mamy do czynienia z rzadkim i fascynującym wyścigowym
sprzętem z lat osiemdziesiątych.

The Ducati 900 S2 went on sale in 1982 as a successor to the exciting 900
SS model. It was quite a challenge for the manufacturer, because its new product had to beat the old one in terms of reputation and performance. Worse
still, the European market at the time was very tough, with Japanese brands
emerging as strong competitors and sweeping up more and more customers,
whereas Ducati was in a difficult financial condition. The S2 was received with
mixed reactions. It was praised for better handling and better engineered gearbox, but also criticized for reduced power output compared to the SS. This
was a consequence of stringent homologation rules for motorcycles.Total production volume between 1982 and 1984 was just 1236 examples for the S2
version.Vehicle listed in the catalogue was purchased in Sweden in 2017. It has
not yet been registered in Poland, but Swedish paperwork proves that it was
deregistered and exported. The motorcycle still has a Swedish certificate of
roadworthiness valid through July 2018.Vehicle history contains past certificates including mileages, service records and invoices from 2001 through 2009
along with a hand-written documentation made by the owner since 1999.The
Ducati was fitted with all bits of exterior trim sourced from the 900 SS version.
Such modification is easy to perform, because the basic frame of both models
is identical. Future owner will have a choice between and original S2 or the
more desirable SS. It must be stressed that even though the factory S2 is less
valued by collectors than its legendary predecessor, we still have to do with
a rare and fascinating bit of racing kit from the 1980s.

silnik: 0,9l, dwucylindrowy

Engine: 0,9-litre, two-cylinder

moc: 80 koni mechanicznych

Power: 80 break horsepower

inne dane: skrzynia biegów manualna, pięciobiegowa

Other: manual, five-speed gearbox

stan prawny: sprowadzony

Legal condition: imported

dostępne dokumenty: szwedzki dowód rejestracyjny oraz badanie techniczne

Available paperwork: Swedish certificate of title, certificate of roadworthiness

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

We invite you to examine this lot before the auction.To arrange an appointment,
please contact us at: 22 395 61 26 or kontakt@ardorauctions.pl
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Harley Davidson XLS Roadster 1000 1979
Nr nadwozia: 4E26728H9

Chassis number: 4E26728H9

Bezkonkurencyjna legenda wśród motocykli
Rzadki model wyprodukowany w liczbie około 5000 sztuk
Potwierdzona historia właścicielska egzemplarza

Peerless legend among motorcycles
Rare model, only 5000 examples ever made
Confirmed ownership history

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

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

Harley-Davidson to marka jedyna w swoim rodzaju. Otoczona jest pewnego
rodzaju kultem, a jej znakiem firmowym jest mocne przywiązanie do tradycji.
Sam producent zresztą zainspirował swoich fanów i użytkowników Harleyów do zrzeszania się w specjalnych klubach, które istnieją na całym świecie.
Motocykle typu “Sportser”, do której należy prezentowany egzemplarz XLS
1000, narodziły się wskutek coraz ostrzejszej rywalizacji z firmami brytyjskimi.
Platformą do rozwoju tego projektu stał się “model K” (1952-1956), którego
charakterystyczną cechą było umieszczenie silnika i skrzyni biegów w tej samej
obudowie. Bardzo nowoczesnym rozwiązaniem jak na tamte czasy było również przednie i tylne zawieszenie hydrauliczne. W 1972 roku wprowadzono
odmianę XL, w której zastosowano nowy wariant silnika “Iron Head” o pojemności 1000 ccm. Motocykl oferowany przez Ardor Auctions pochodzi z krótkiej
serii produkowanej jedynie w roku 1979. Jego znakiem rozpoznawczym jest
osobliwy wydech, nazywany “syjamskim” ze względu na zrośnięte kolanka rur,
które rozchodziły się na obie strony motocykla.Ten system nie podobał się wielu miłośnikom Harleya, ponieważ przez to przypominał motocykle japońskie,
które często miały symetryczne boczne wydechy. Nabywcy XLSa często zmieniali je na klasyczny prawostronny wydech. Spośród 5123 wyprodukowanych
sztuk, niewiele z nich zachowało oryginalny “wydech syjamski”. Miał on również
swoje walory praktyczne, ponieważ nieco podnosił moc silnika. Opisywany egzemplarz użytkowany był w Stanach Zjednoczonych, Niemczech oraz Finlandii.
Do Polski przyjechał niedawno, a na miejscu odświeżono lakier, wymieniono tapicerkę siedzenia oraz dokonano podstawowych czynności serwisowych wraz
z uszczelnieniem silnika. Odczyt licznika wskazuje około 33 tysięcy mil.
Błędne jest przekonanie jakoby Sportstery były Harleyami z niższej półki, gorszmi od swoich większych braci. Sportstery z powodzeniem konkurowały na
rynku z propozycjami innych marek, nie tylko na płaszczyźnie sportowej, ale
również pod kątem sprzedażowym.Tak rzadki okaz, zachowany w fabrycznej
specyfikacji, jest nie lada gratką dla pasjonatów producenta z Milwaukee.

Harley-Davidson is a one-of-a-kind type of brand. There is a bit of a cult surrounding it and traditional character is its trademark. The manufacturer itself
encouraged Harley owners and fans to gather in dedicated clubs all over the
world. Motorcycles belonging to the ‘Sportster’ series, as the presented XLS
1000, were conceived to compete in a fierce rivalry against British manufacturers. Base for this design was the ‘model K’ made between 1952 and 1956,
distinguished by having its engine and gearbox in one casing. Front and rear
hydraulic suspension was also an absolute novelty at the time. In 1972 a new
XL variety was introduced, with a new version of the ‘Iron Head’ engine displacing 1000 cubic centimetres.The motorbike offered by Ardor Auctions comes
from a short series made only in 1979. Its trademark is an unusual exhaust,
often referred to as the ‘Siamese exhaust’ for knitted elbows of pipes, which
then spread to the sides of the motorcycle. Many Harley enthusiasts didn’t like
that idea because it resembled Japanese motorcycles, which often featured
symmetrical side exhausts. Buyers of the XLS often changed their exhausts to
ones mounted on the right-hand side.Very few 5123 examples made retained
their factory ‘Siamese’ exhaust. However, it also had a practical side, namely it
increased the power output by some margin.
The vehicle offered here was ridden in the United States, Germany and Finland.
It was recently shipped to Poland, where its owner has had its paint refreshed,
seat upholstery replaced and basic maintenance including sealing the engine
performed. Mileage is around 33 thousand miles according to the odometer.
It is often said that Sportsters are inferior to other, bigger Harley-Davidson
models, but this is a myth. Sportsters were viable competitors to motorcycles
made by other brands, not just in motorsport, but also when it came to sales
volumes. A vehicle this rare, maintained in such a good condition and kept in
factory specification is a rare treat to enthusiasts of the Milwaukee-based manufacturer.

silnik: 1,0l, dwucylindrowy w układzie “V”

Engine: 1-litre,V-twin

moc: 57 koni mechanicznych

Power: 57 break horsepower

inne dane: skrzynia biegów manualna, czterobiegowa

Other: manual, four-speed gearbox

stan prawny: sprowadzony

Legal condition: imported

dostępne dokumenty: fiński dowód rejestracyjny, dokumentacja z Niemiec
oraz Stanów Zjednoczonych poświadczająca historię pojazdu

Available paperwork: Finnish certificate of title, German and American
documentation certifying the vehicle history

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

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

		

(9 100€ / 12 000-16 800€)

DEFINICJE:
AUKCJA - Aukcja Pojazdów nakierowana na doprowadzenie do zawarcia jak
największej liczby Umów Sprzedaży Pojazdów za możliwie najwyższe ceny,
nie niższe od Cen Minimalnych określonych przez Ardor Auctions.
AUKCJONER - Osoba wyznaczona przez Organizatora Aukcji do prowadzenia Aukcji i licytacji Pojazdów.
CENA MINIMALNA - Cena określona przez Właściciela Pojazdu, której
osiągnięcie w toku licytacji jest warunkiem wyłonienia Nabywcy Pojazdu oraz
zawarcia Umowy Sprzedaży; znana przed Aukcją wyłącznie Organizatorowi
Aukcji oraz Aukcjonerowi.
CENA WYWOŁAWCZA - Cena od której Aukcjoner rozpoczyna licytację
Pojazdu, dostępna w katalogu aukcyjnym.
ESTYMACJA - Widełkowo określona w Katalogu Aukcyjnym wartość Pojazdu, będąca orientacyjnym wskaźnikiem potencjalnej Ceny Wywoławczej oraz
Ceny Nabycia Pojazdu.
DOKUMENTACJA - Dokumentacja dotycząca stanu prawnego i technicznego Pojazdu, w posiadaniu której znajduje się Organizator Aukcji, m.in. dowód rejestracyjny, polisa ubezpieczeniowa, dokumenty związane z historią
Pojazdu.
KATALOG AUKCYJNY - Broszura informacyjna zawierająca m.in. opis
wszystkich Pojazdów licytowanych na Aukcji.

ORGANIZATOR AUKCJI - Spółka Ardor Auctions spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Klimczaka 1, KRS 0000532509,
NIP 5213683528, Regon 360183852, oraz osoby umocowane do podejmowania czynności w jej imieniu na podstawie uzyskanych pełnomocnictw.
POJAZD - Przedmiot pojedynczej licytacji prowadzonej w trakcie Aukcji,
szczegółowo opisany w Katalogu Aukcyjnym; zwany dalej również Obiektem.
POSTĄPIENIE - Kwota, o którą uczestnicy zwiększają ofertę za licytowany
Pojazd
OPŁATA AUKCYJNA - Opłata należna Organizatorowi Aukcji, stanowiąca 15 % od najwyższej oferty złożonej przez Nabywcę, stanowiąca składnik
Ceny Nabycia.
REGULAMIN - Niniejszy Regulamin Aukcji, składający się z Warunków sprzedaży aukcyjnej oraz Przewodnika dla Klienta
WADIUM - Kwota pieniężna, której wpłata warunkuje dopuszczenie do
udziału w Aukcji, osoby mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
KLIENT - Osoba biorąca pośrednio lub bezpośrednio udział w Aukcji.
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.

PRZEWODNIK DLA KLIENTA
I. PRZED AUKCJĄ
1. Cena wywoławcza
Cena wywoławcza zamieszczona w katalogu pod opisem Obiektu jest kwotą, od której rozpoczynamy licytację. Obiekty licytowane są w górę, tzn. licytacja może zakończyć się na kwocie wyższej niż Cena wywoławcza lub
równej tej kwocie.
2. Opłata aukcyjna
Do kwoty wylicytowanej doliczamy Opłatę aukcyjną. Stanowi ona część końcowej ceny Obiektu i reprezentuje 15% kwoty wylicytowanej. Opłata aukcyjna obowiązuje również w sprzedaży poaukcyjnej, w przypadku kiedy Obiekt
nie został sprzedany w ramach Aukcji. Kwota wylicytowana wraz z Opłatą
aukcyjną zawiera podatek od towarów i usług VAT. Na zakupione Obiekty
wystawiamy faktury VAT marża.Wystawiamy je na wyraźne życzenie klienta,
najpóźniej siedem dni od daty zapłaty.W przypadku Pojazdów zarejestrowanych w innych krajach niż Polska Nabywcę obciąża ewentualny obowiązek
uiszczenia podatku akcyzowego.
3. Estymacja
Podana w katalogu Estymacja jest szacunkową wartością Obiektu i ma charakter wskazówki dla zainteresowanego nim klienta. W celu uzyskania dodatkowych informacji odnośnie Estymacji rekomendujemy kontakt z naszymi
doradcami. Estymacje nie uwzględniają Opłaty aukcyjnej ani żadnych opłat
dodatkowych.
4. Estymacje w walutach innych, niż polski złoty
Transakcje aukcyjne zawierane są w polskich złotych, jednakże Estymacje
w katalogu aukcyjnym mogą być podawane w euro lub dolarach amerykańskich. Kurs walut w dniu aukcji może się różnić od tego w dniu druku katalogu, informacja ta ma więc charakter orientacyjny.

5. Cena minimalna
Jest to najniższa kwota, za którą możemy sprzedać Obiekt bez dodatkowej zgody sprzedającego. Jej wysokość jest informacją poufną. Poszczególne
Obiekty mogą, jednak nie muszą, posiadać Ceny minimalnej. Jeżeli w drodze
licytacji, Cena minimalna nie zostanie osiągnięta, zakończenie licytacji skutkuje
zawarciem transakcji warunkowej. Fakt ten zostaje ogłoszony przez Aukcjonera po uderzeniu młotkiem.
6.Transakcja warunkowa
Zostaje zawarta w momencie, kiedy licytacja nie osiągnęła poziomu Ceny
minimalnej.Transakcja warunkowa traktowana jest jako wiążąca oferta nabycia Obiektu po cenie wylicytowanej. Zobowiązujemy się do negocjacji ceny
z komitentem, jednak nie gwarantujemy możliwości zakupu po cenie wylicytowanej. Jeżeli w toku negocjacji Klient zdecyduje się podnieść ofertę do
poziomu Ceny minimalnej lub zaakceptujemy wylicytowaną kwotę, umowa
sprzedaży dochodzi do skutku. Jeżeli negocjacje nie przyniosą pozytywnego
efektu w okresie dziesięciu dni roboczych liczonych od dnia Aukcji, Obiekt
uznajemy za niesprzedany.W okresie tym zastrzegamy sobie prawo do przyjmowania po Aukcji ofert równych Cenie minimalnej na Obiekty wylicytowane warunkowo. W przypadku otrzymania takiej oferty od innego oferenta
informujemy o tym fakcie Klienta, który wylicytował Obiekt warunkowo.
W takim przypadku Klient ma prawo do podniesienia swojej oferty do Ceny
minimalnej i wtedy przysługuje mu prawo pierwszeństwa nabycia Obiektu.
W przeciwnym wypadku transakcja warunkowa nie dochodzi do skutku,
a Obiekt może zostać sprzedany innemu oferentowi.

DEFINITIONS:
AUCTION - Car auction aimed at making as many Motor Vehicle Purchase
Agreements at highest possible prices, equal to or greater than Reserve Prices defined by Ardor Auctions;
AUCTIONEER - A person appointed by the Auction Organiser to conduct
the Auction and bidding of Vehicles;
RESERVE PRICE - Minimum price set by the owner of the Vehicle which has
to be met in the course of bidding in order to pick the Buyer and conclude
a Sale Agreement; known only to the Auction Organiser and the Auctioneer
prior to the Auction;
STARTING BID - Price from which the Auctioneer starts the bidding, available in the Auction Catalogue;
ESTIMATE - Worth of a given Vehicle specified in the Auction Catalogue
expressed in price brackets and an indicator of the potential Starting and
Purchase price of a Vehicle;
DOCUMENTATION - Documentation regarding the legal and technical
condition of the Vehicle, at the disposal of the Auction Organiser, including i.a.
registration certificate, insurance and documents related to the maintenance
history of the Vehicle;

AUCTION CATALOGUE - An information booklet including i.a. descriptions of all the Vehicles put up on the Auction;
AUCTION ORGANISER - Spółka Ardor Auctions spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (limited liability company) seated in Warsaw, ul. Klimczaka
1, registered under No. KRS 0000532509, tax identification number (NIP)
5213683528, and statistical identification number (regon) 360183852, or
other persons legally authorised to carry out activities on its behalf based on
powers of attorney;
VEHICLE - An item sold on a singular bidding conducted within he Auction,
described in detail in the Auction Catalogue; hereinafter referred to as the
Lot;
INCREMENT - The minimum amount an auction bid for the auctioned
Vehicle must be raised each time the current highest bid is surpassed;
BUYER'S PREMIUM - A fee payable to the Auction Organiser, set at 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.

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.

CUSTOMER’S GUIDELINE
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 advisors. Estimates do not include auction fee or any additional charges.
4. Estimations in currencies other than Polish Zloty
Auction transactions are made in Polish Zloty. However, Estimations can be
expressed with other currencies, such as Euros or US Dollars. Exchange rate
on the day of the Auction may be different to those on the day on which
catalogue was printed, therefore this information is purely indicative.

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

7. Obiekty katalogowe
Zapewniamy rzetelną wycenę oraz opis katalogowy dokonany z największą starannością powierzonego nam do sprzedaży Obiektu.Wykonywane są one w najlepszej wierze z wykorzystaniem doświadczenia i fachowej wiedzy naszych pracowników oraz współpracujących z nami
ekspertów. Mimo uwagi poświęcanej każdemu z Obiektów w procesie opracowywania, dokumentacji historii właścicielskiej, renowacji, i historii pojazdu przedstawione informacje mogą
nie być wyczerpujące, a w niektórych przypadkach pewne fakty odnoszące się do historii
właścicielskiej pojazdu, mogą być celowo nieujawnione.
8. Stan Pojazdu
Opisy katalogowe nie prezentują pełnego stanu zachowania pojazdu. Brak takiej informacji nie
jest równoznaczny z tym, że Obiekt jest wolny od wad i uszkodzeń. Stan prawny i techniczny
Pojazdów wskazany w Katalogu Aukcyjnym został ustalony w oparciu o Dokumentację przedstawioną przez właścicieli oraz na podstawie oględzin Pojazdów przeprowadzonych przez
ekspertów Organizatora Aukcji. Wskazane jest zatem, aby zainteresowani zakupem konkretnego pojazdu dokonali jego dokładnych oględzin na wystawie przedaukcyjnej. Na wyraźną
prośbę Klienta możemy rekomendować eksperta, który pomoże w tychże oględzinach.
9.Wystawa Obiektów Aukcyjnych
Wystawy przedaukcyjne są dostępne dla oglądających, którzy nabyli katalog aukcyjny.W trakcie
ich trwania zachęcamy do kontaktu z naszymi ekspertami, którzy chętnie odpowiedzą na
wszystkie pytania i przekażą szczegółowe informacje o poszczególnych pojazdach.
10. Obostrzenia prawne
Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 23 lipca 2003r o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2014 poz. 1446 z późn. zm.) – na wywóz środków transportu, które mają więcej niż
50 lat i ich wartość jest wyższa niż 32 000 zł niezbędne jest uzyskanie pozwolenia właściwego
organu. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 listopada 1996 r., o muzeach (Dz. U. z 1997r
Nr5, poz.24, z późn. zm.) - muzea rejestrowane mają prawo pierwokupu zabytków sprzedawanych na Aukcji. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2000 .r o przeciwdziałaniu
wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych
lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2000
r. Nr 116, poz. 1216 z późn. zm.) – Organizator Aukcji jest zobowiązany do zbierania danych
osobowych Nabywców dokonujących transakcji w kwocie powyżej 15 tysięcy euro.
11. Prenumerata katalogów
W sprawie prenumeraty katalogów prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 22 395 61 26
lub drogą mailową na adres: kontakt@ardorauctions.pl. Katalogi dostępne są również na naszej
stronie internetowej www.ardorauctions.pl.
12.Wadium
Jeżeli osoba wyrażająca wolę wzięcia udziału w Aukcji, ma miejsce zamieszkania lub siedzibę
poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, warunkiem dopuszczenia jej do udziału w Aukcji jest
wpłata Wadium.Wadium w kwocie 2.500,- (słownie: dwa tysiące pięćset) euro należy wpłacić
na specjalny rachunek bankowy Organizatora Aukcji prowadzony przez bank …, o numerze
… . Wpłaty należy dokonać najpóźniej na 24 godziny przed rozpoczęciem Aukcji. Wadium
uznaje się za wpłacone w momencie uznania wpływu środków na rachunku bankowym Organizatora Aukcji. Jeżeli uczestnik Aukcji, mimo wyboru jego oferty, uchyla się od wykonania
umowy zawartej w trakcie Aukcji, Organizator Aukcji, odstępując od zawartej umowy, może
pobrane Wadium zachować. Wpłacone Wadium Organizator Aukcji zalicza na poczet zapłaty
ceny sprzedaży aukcyjnej, opłaty aukcyjnej oraz opłat dodatkowych. W pozostałych przypadkach Organizator zwraca wpłacone Wadium w terminie 14 dni od zakończenia Aukcji, na rachunek bankowy uczestnika Aukcji, z którego Wadium zostało przelane. Organizator Aukcji
może dopuścić do udziału w Aukcji osobę, o której mowa w zdaniu pierwszym, która nie
wpłaciła Wadium w ww. terminie, w drodze indywidualnej decyzji w formie dokumentowej.
II. AUKCJA
Udział w licytacji można wziąć osobiście, po uprzednim złożeniu zlecenia licytacji telefonicznej
lub zlecenia licytacji z limitem.
1. Przebieg aukcji
Aukcję prowadzi Aukcjoner, który wyczytuje Obiekty i kolejne postąpienia, wskazuje licytujących, ogłasza zakończenie licytacji oraz wskazuje zwycięzcę. Zakończenie licytacji Obiektu
następuje w momencie uderzenia młotkiem przez Aukcjonera. Jest to równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży między Organizatorem Aukcji a licytującym, który zaoferował
najwyższą kwotę. W razie zaistnienia sporu w trakcie licytacji Aukcjoner rozstrzyga spór albo
ponownie przeprowadza licytację danego Obiektu. Zastrzegamy sobie prawo do utrwalania
przebiegu Aukcji za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Zastrzegamy sobie prawo
do licytowania jedynie wcześniej zgłoszonych przez uczestników aukcji Obiektów. W takiej
sytuacji numery Obiektów są przed Aukcją zgłaszane obsłudze domu aukcyjnego. Aukcjoner
ma prawo do dowolnego rozdzielania lub łączenia Obiektów oraz do ich wycofania. Udział
klienta w aukcji regulują WARUNKI SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ oraz niniejszy PRZEWODNIK DLA KLIENTA. Zachęcamy do zapoznania się z dwuczęściowym regulaminem, który
ma na celu przedstawienie stosunku prawnego pomiędzy Organizatorem Aukcji, a kupującym

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

Opisy zawarte w Katalogu Aukcyjnym mogą być uzupełnione lub zmienione przez Aukcjonera
lub osobę przez niego wskazaną przed rozpoczęciem licytacji.Aukcja jest prowadzona w języku polskim, jednak na specjalne życzenie uczestnika Aukcji niektóre spośród licytacji mogą być
równolegle prowadzone w językach angielskim i niemieckim. Prośby takie powinny być składane najpóźniej godzinę przed Aukcją wraz z informacją, których Obiektów dotyczą. Licytacja
każdego Pojazdu jest poprzedzona wcześniejszą prezentacją.
2. Licytacja osobista
W celu licytacji osobistej należy wypełnić formularz udziału w aukcji i odebrać tabliczkę
z numerem.W celu ich weryfikacji możemy poprosić o dokument potwierdzający tożsamość
osoby rejestrowanej (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy). Dane osobowe Klientów są
informacjami poufnymi i pozostają do wyłącznej wiadomości Ardor Auctions i spółek powiązanych, które mogą przetwarzać dane osobowe uczestników aukcji w zakresie niezbędnym do
realizacji zleceń licytacji. Klientom, którzy posiadają nieuregulowane należności z tytułu zakupów na wcześniejszych Aukcjach, możemy odmówić udziału w kolejnej. Prosimy o pilnowanie
lizaka aukcyjnego. W przypadku jego zgubienia prosimy o natychmiastowe poinformowanie
o tym naszej obsługi. Po zakończeniu aukcji należy zwrócić tabliczkę z numerem w punkcie
rejestracji, a w przypadku zakupu należy odebrać potwierdzenie zawartych transakcji
3. Licytacja telefoniczna
Jeżeli nie mogą Państwo uczestniczyć w aukcji osobiście, istnieje możliwość licytacji przez telefon za pośrednictwem jednego z naszych pracowników. Klienci zainteresowani taką usługą
powinni przesłać wypełniony formularz zlecenia najpóźniej 24 godziny przed rozpoczęciem
aukcji. Nie ponosimy odpowiedzialności za realizację zleceń dostarczonych później. Formularz
zlecenia dostępny jest na ostatnich stronach katalogu, w siedzibie naszego domu aukcyjnego
oraz na naszej stronie internetowej. Formularz należy przesłać faksem, pocztą, mailem lub
dostarczyć osobiście. Wraz z formularzem prosimy o przesłanie fotokopii dokumentu tożsamości w celu weryfikacji danych. Nasz pracownik połączy się z klientem przed rozpoczęciem
licytacji wybranych Obiektów. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za brak możliwości
wzięcia udziału w licytacji telefonicznej w przypadku problemów z uzyskaniem połączenia z
podanym przez klienta numerem telefonu. Dlatego rekomendujemy wskazanie maksymalnej
kwoty (bez opłaty aukcyjnej), do której będziemy mogli licytować w Państwa imieniu. Zastrzegamy prawo do nagrywania i archiwizowania rozmów telefonicznych, o których mowa powyżej. Opisana usługa jest darmowa i poufna. Licytacja telefoniczna wymaga wpłaty zwrotnego
depozytu-vadium w wysokości 4000zł.Wpłaty należy dokonać na konto: Ardor Auctions sp. z
o.o Warszawa, ul. Klimczaka 1, nr rachunku: Bank Pekao SA 94 1240 6292 1111 0010 7207
4917 lub zgłosić się do pracowników Ardor Auctions w biurze rejestracji w celu zablokowanie
kwoty na karcie kredytowej. Ardor Auctions zastrzega sobie możliwość zwrotu vadium po
upływie 7 dni roboczych od licytacji.
4. Licytacja w imieniu Klienta
Drugą opcją dla klientów, którzy nie mogą osobiście uczestniczyć w aukcji, jest złożenie zlecenia licytacji z limitem. Klienci zainteresowani taką usługą również powinni przesłać wypełniony
formularz najpóźniej 24 godziny przed rozpoczęciem aukcji. Obowiązuje ten sam formularz
co w przypadku licytacji telefonicznej. Zawarte w formularzu kwoty nie powinny uwzględniać
opłaty aukcyjnej i opłat dodatkowych, powinny być wyrażone w polskich złotych oraz zgodne
z tabelą postąpień przedstawioną w dalszej części przewodnika. Jeżeli podana kwota nie jest
zgodna z kwotami w tabeli postąpień zostanie ona obniżona. Nasi pracownicy dołożą wszelkich starań, aby klient zakupił wybrany Obiekt w możliwie jak najniższej cenie, nie niższej jednak
niż cena minimalna. Jeśli limit jest niższy niż cena minimalna wówczas dochodzi do transakcji
warunkowej.W przypadku dwóch lub większej ilości zleceń z takim samym limitem decyduje
kolejność zgłoszeń. Opisana usługa jest darmowa i poufna. Licytacja w imieniu klienta wymaga
wpłaty zwrotnego depozytu-vadium w wysokości 4000zł. Wpłaty należy dokonać na konto:
Ardor Auctions sp. z o.o Warszawa, ul. Klimczaka 1, nr rachunku Pekao SA 94 1240 6292 1111
0010 7207 4917 lub zgłosić się do pracowników Ardor Auctions w biurze rejestracji w celu
zablokowanie kwoty na karcie kredytowej.Ardor Auctions zastrzega sobie możliwość zwrotu
vadium po upływie 7 dni roboczych od licytacji.

8.Vehicle condition
Catalogue descriptions do not fully reflect the state of repair of the Vehicle. Lack of such information does not automatically mean that the Item is undamaged or flawless. Legal and technical condition of Vehicles listed in the Catalogue has been established based on the documentation presented by the Owners and on the inspections made by our experts. It is therefore
advised for prospective buyers to inspect vehicles thoroughly during pre-auction exhibition.
Upon Buyer’s explicit request we may recommend an expert to help carry out the inspection.
9. Exhibition of Auction Lots
Pre-auction Exhibitions are available to visitors who have purchased the auction catalogue.
We encourage prospective buyers to contact our experts, who are willing to answer any
questions and provide detailed information on each vehicle.
10. Legal restrictions
According to the provisions of the Act of 23rd July 2003 on the Protection and Care of
Historical Monuments (Journal of Laws of 2003 No. 162, item 1568, as amended) – export
of means of transport older than 50 years and worth more than 32 000 Polish Zloty is only
possible with authorisation of the supervisory authority.
According to the provisions of the Act of 21st November 1996 on Museums (Journal of Laws
of 2003 No. 5, item 24, as amended) – registered museums have pre-emption right to acquire
monuments sold at the Auction.
According to the provisions of the Act of 16th November 2000 on Prevention of Bringing
any Asset Values Originating from Illegal or Undisclosed Sources into Financial Circulation and
on Counteracting the Financing of Terrorism (Journal of Laws of 2000 No. 116, item 1216,
as amended) – Auction Organiser is obliged to collect personal data of Buyers who make
transactions worth more than 15 000 euros.
11. Catalogue subscription
In order to subscribe to our catalogues one may contact us at telephone number +48 22 395
61 26 or at our e-mail address kontakt@ardorauctions.pl. Catalogues are also available on our
website www.ardorauctions.pl.
12. Bid bond
Should a person or entity be willing to participate at the Auction reside or registered outside
the borders of the Republic of Poland, it is mandatory for them to pay the Bid bond. Otherwise they shall not be entitled to participate at the Auction. Bid bond is set at 2.500,- euros
(two thousand five hundred) and should be transferred to a dedicated bank account of the
Auction Organizer handled by the Pekao S.A. bank, account number 56 1240 6292 1978
0010 7207 5028. Payment has to be made no later than 24 hours prior to commencement
of the Auction. Bid bond is deemed paid once the amount is put down on the bank account.
Should a person participating at the Auction, despite their offer being accepted, is not willing
to perform the contract entered into during the course of Auction, Auction Organizer may
void the contract, thus retaining the Bid bond.The issued Bid bond is deemed by the Auction
Organizer as part of the purchase price, auction fee and other additional fees. In other cases
Auction Organizer shall return the Bid Bond within 14 days after the Auction is concluded
to the bank account of the Auction participant, from which the Bid Bond was originally transferred. Auction Organizer may allow a person mentioned in the first sentence, who did not
issue the Bid Bond within the aforementioned date, by means of an individual decision in form
of a document.
II. AUCTION
One may take part in the bidding personally, after placing a telephone bid or using limlot.
1. Course of the auction
The Auction is conducted by an Auctioneer, who reads out Lots and subsequent biddings,
names bidders, declares bidding closed and names the winner. Bidding is closed the moment
the hammer falls. This also means that the bidder who offered the highest amount enters
into a sale agreement with the auction house. Should any dispute arise during bidding, the
Auctioneer settles it or starts bidding of a given Lot from the beginning.We reserve the right
to record the bidding using devices registering sound and vision.We reserve the right to only
auction off Lots submitted by participants prior to the Auction, in which case Lot numbers are
handed over to the auction house staff. The Auctioneer has the right to freely divide or join
Lots or to withdraw them. Participation in the auction is governed by TERMS AND CONDITIONS OF AUCTION SALE and by this very CUSTOMER’S GUIDELINE. We encourage
you to get acquainted with these two-part Terms and Conditions.Their aim is to present the
legal relationship between the Auction House Ardor Auctions and the Auction Buyer. Ardor
Auctions acts as an intermediary between consignors who put up Lots on the Auction and
buyers.Transactional conditions can be revoked or amended without giving reasons by means
of supplements available on the auction site or by announcements made by the Auctioneer.
Catalogue descriptions may be changed or amended by the Auctioneer or a person designated by them before Bidding starts.Auction is held in Polish, but on specific request of the participants some of the biddings may be held in English or German concurrently. Such requests

should be expressed at least an hour before the auction together with information which Lot
they refer to. Bidding of each vehicle is preceded by its presentation.
2. Deposit
Auction Organizer may require the payment of a Deposit of 4000,- (four thousand) Polish
złoty. Deposit can be paid in either way:
By making a money transfer to a dedicated bank account of the Auction Organizer handled
by the Bank Pekao S.A. bank, account number 94 1240 6292 1111 0010 7207 4917. Payment
has to be made no later than 24 hours prior to commencement of the Auction. Bid bond is
deemed paid once the amount is put down on the bank account of Auction Organizer, or;
By approaching Ardor Auctions employees directly at the registration desk to secure Deposit
on the credit card.
Should a person participating at the Auction, despite their offer being accepted, is not willing
to perform the contract entered into during the course of Auction, Auction Organizer may
void the contract, thus retaining the Bid bond.The issued Bid bond is deemed by the Auction
Organizer as part of the purchase price, auction fee and other additional fees. In other cases
Auction Organizer shall return the Bid Bond within 14 days after the Auction is concluded to
the bank account of the Auction participant, from which the Bid Bond was originally transferred or, if the Bid Bond was secured on a credit card, it will be reimbursed within 7 days after
the Auction is concluded.
3. Personal bidding
In order for a personal bidding to take place one is obliged to fill in an auction form and receive a number plate.We may ask such person for an identity document (ID card, driving license,
passport) to verify personal data. Personal data of our customers are strictly confidential
and remain at the sole disposal of Ardor Auctions and related companies, who are entitled
to process them to an extent necessary for the execution of bidding tasks. Customers who
have outstanding balance remaining after previous auctions may be declined the right to take
part at subsequent auctions.We would like to ask our guests to keep an eye on their number
plate. Should it be lost, please immediately report this fact to our staff.The number plate must
be returned to the registration office after the auction. In case a Lot is purchased, one should
obtain the transaction confirmation.

4.Telephone bidding
If one is not able to take part in the Auction personally, there is a possibility of bidding over the
telephone via one of our staff members. Customers interested in such solutions should send
in a completed order form at least 24 hours prior to the beginning of the auction.We are not
responsible for execution of orders delivered after that point. Order form is available on the
final pages of the catalogue, in our office and on our website. Such form should be delivered
via fax, mail, e-mail or personally. It should also include a photocopy of an identity document in
order to verify personal data. Our staff member will establish telephone connection with the
customer before bidding of a desired Lot begins. We are not responsible for the customer
not being able to take part in the telephone bidding if a number provided by the customer
is not available. We therefore recommend specifying a maximum amount (not including the
Auction Fee) we are entitled to bid for on one’s behalf.We reserve the right to record phone
calls mentioned above. The service is free of charge and fully confidential. Telephone bidding
requires payment of a repayable security deposit set at 4000 Polish Zloty. Payment should be
transferred to our bank account with following credentials:Ardor Auctions sp. z o.o Warszawa,
ul. Klimczaka 1, bank account number: Pekao SA 94 1240 6292 1111 0010 7207 4917or turn
to our staff members at the registration office so that they can block the aforementioned
account on your credit card.Ardor Auctions reserves the right to repay security deposit after
seven working days after the auction.
5. Bidding on customer’s behalf
Another possibility for customers who are not able to take part in the auction personally is
to place a bidding order with limlot. Customer interested in such service should submit the
filled form at least 24 hours prior to the auction. The form should be the same as the one
for telephone bidding. Amounts specified in the form should not include auction fee or additional fees, should be expressed in Polish Zloty and be filled in accordance with the table of
increments, presented in subsequent part of this guideline. Should the specified amount not
be compliant with the table of increments it will be reduced. Our employees will make every
effort so that the customer can purchase the chosen Lot at the lowest possible price, but not
below reserve price. Should the limit imposed by the bidder be lower than the reserve price,
a conditional transaction is made. Should two orders with an equal limlot be placed, sequence
of bidding will decide.This service is free of charge and confidential. Bidding on behalf of the
customer requires payment of a repayable security deposit set at 4000 Polish Zloty. Payment
should be either transferred to our bank account with following credentials: Ardor Auctions
sp. z o.o Warszawa, ul. Klimczaka 1, bank account number: Pekao SA 94 1240 6292 1111 0010
7207 4917, or one can turn to our staff members at the registration office so that they can
block off the aforementioned account on your credit card. Ardor Auctions reserves the right
to repay security deposit after seven working days after the auction.

III. PO AUKCJI
1. Płatność
Kupujący zobowiązany jest do zapłaty należności za wylicytowane Obiekty w terminie 4 dni
roboczych od dnia Aukcji. Przekroczenie wyznaczonego terminu grozi naliczeniem odsetek
ustawowych za okres opóźnienia w zapłacie. Akceptujemy płatność w gotówce, kartami płatniczymi (MasterCard, VISA) oraz przelewem bankowym na konto Pekao SA 94 1240 6292
1111 0010 7207 4917. W tytule przelewu prosimy wpisać nazwę Aukcji, datę Aukcji, nazwę
oraz numer Obiektu.
2. Płatność w walutach innych niż polski złoty
Wszystkie transakcje zawierane są w polskich złotych. Na specjalne życzenie po wcześniejszym
uzgodnieniu dopuszczamy wpłaty w euro, dolarach amerykańskich lub funtach brytyjskich.
Wartość transakcji opłacanej w innej walucie niż polski złoty będzie powiększona o opłatę
manipulacyjną w wysokości 1%. Przeliczenia dokonujemy po dziennym kursie kupna waluty
MBank.
3. Odstąpienie od umowy
W razie opóźnienia nabywcy w zapłacie możemy odstąpić od umowy z nabywcą po bezskutecznym upływie terminu dodatkowego wyznaczonego na zapłatę.
4. Reklamacje
Wszelkie możliwe reklamacje rozpatrywane są zgodnie z przepisami prawa polskiego.W przy-

padku gdy nabywcą Pojazdu jest konsument, Ardor Auctions nie odpowiada z tytułu rękojmi
za wady fizyczne, jeżeli zostanie ona stwierdzona po upływie roku od dnia wydania rzeczy
nabywcy.Wobec osób nie będących konsumentami Ardor Auctions nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne.
5. Odbiór zakupionego Obiektu
Przy odbiorze zakupionych Obiektów wymagamy okazania dokumentu potwierdzającego
tożsamość. Obiekty mogą zostać wydane nabywcy lub osobie posiadającej pisemne upoważnienie. Może to nastąpić tylko w momencie pełnej płatności i uregulowania wszystkich zobowiązań wynikających z wcześniejszych zakupów. Zakupione na Aukcji Obiekty powinny być
odebrane w ciągu 5 dni od zakończenia Aukcji. Jeżeli ta data zostanie przekroczona, doliczane
są koszty magazynowania w wysokości 300,- (słownie: trzystu) złotych za każdy rozpoczęty
dzień magazynowania.
6.Transport
Transport pojazdów pozostaje w gestii nabywcy. Organizator Aukcji może wskazać firmy, które pomogą w realizacji transportu Pojazdu, jednak nie bierze odpowiedzialności za jakość ani
wykonanie tejże usługi.
7. Pozwolenie na eksport
Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2014 poz. 1446 z późn. zm.) – na wywóz środków transportu, które mają
więcej niż 50 lat i ich wartość jest wyższa niż 32 000 zł niezbędne jest uzyskanie pozwolenia
właściwego organu.

WARUNKI SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ
1.WPROWADZENIE
Każdy Pojazd zaprezentowany w katalogu aukcyjnym przeznaczony jest do sprzedaży na
warunkach określonych: a) w WARUNKACH SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ, b) w innych informacjach podanych w pozostałych częściach katalogu aukcyjnego, szczególności w PRZEWODNIKU DLA KLIENTA, c) w dodatkach do katalogu aukcyjnego lub innych materiałach
udostępnionych przez Ardor Auctions na Aukcji. W każdym przypadku zmiana warunków
może nastąpić poprzez stosowny aneks bądź ogłoszenie podane do wiadomości przez Aukcjonera przed rozpoczęciem Aukcji. Poprzez licytację na Aukcji, niezależnie czy osobistą, czy za
pośrednictwem przedstawiciela, czy też na podstawie złożonego zlecenia licytacji telefonicznej
lub z limitem, licytujący i kupujący wyrażają zgodę na brzmienie niniejszych WARUNKÓW
SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ ze zmianami i uzupełnieniami.
2.ARDOR AUCTIONS JAKO POŚREDNIK HANDLOWY
Ardor Auctions występuje jako zastępca pośredni działający w imieniu własnym, lecz na rachunek komitenta uprawnionego do rozporządzenia Obiektem, chyba że inaczej zastrzeżono w
katalogu, jego zmianach lub w ogłoszeniach podanych do wiadomości przed aukcją.
3. LICYTOWANIE NA AUKCJI
1)Ardor Auctions może według swojego uznania odmówić dopuszczenia niektórych osób do
udziału w Aukcji lub sprzedaży poaukcyjnej. Wszyscy licytujący muszą zarejestrować się przed
Aukcją, dostarczyć wymagane informacje przewidziane w formularzu rejestracji, okazać dokument potwierdzający tożsamość oraz odebrać lizak z numerem licytacyjnym.
2) Dla wygody licytujących, którzy nie mogą uczestniczyć w aukcji osobiście, Ardor Auctions
może zrealizować pisemne zlecenie licytacji. W takim przypadku nieobecni licytujący powinni
wypełnić formularz „zlecenie licytacji”, który można znaleźć w katalogu, na stronie internetowej Ardor Auctions lub otrzymać w siedzibie Ardor Auctions. Kwoty wskazane przez licytującego w zleceniu licytacji nie powinny zawierać Opłaty aukcyjnej i opłat dodatkowych, powinny
być wyrażone w polskich złotych. Aukcjoner nie akceptuje zlecenia licytacji, w którym nie ma
wskazanej maksymalnej kwoty, do której Ardor Auctions może zrealizować zlecenie. Ardor
Auctions dołoży starań, aby Klient zakupił wybrany Obiekt w możliwie jak najniższej cenie, nie
niższej jednak niż cena minimalna. Jeśli limit podany przez licytującego jest niższy niż cena minimalna, a stanowi jednocześnie najwyższą ofertę, wówczas dochodzi do transakcji warunkowej.
W przypadku dwóch lub większej ilości zleceń z takim samym limitem decyduje kolejność
zgłoszeń.Wszystkie zlecenia licytacji wraz z fotokopią dokumentu tożsamości umożliwiającym
weryfikację danych osobowych powinny być przesłane (pocztą, faxem bądź e-mailem) albo
dostarczone osobiście do siedziby Ardor Auctions przynajmniej 24 godziny przed rozpoczęciem Aukcji. Dostarczone później zlecenia mogą nie być zrealizowane.
3)Od osób zainteresowanych licytacją przez telefon wymaga się zgłoszenia chęci licytacji telefonicznej poprzez wypełnienie formularza „zlecenie licytacji”, dostępnego w katalogu, na stronie internetowej Ardor Auctions lub w siedzibie Ardor Auctions. Wszystkie zlecenia licytacji

powinny być przesłane (pocztą, faxem, mailem) lub dostarczone osobiście do siedziby Ardor
Auctions przynajmniej 24 godziny przed rozpoczęciem aukcji.Wymaga się również przesłania
fotokopii dokumentu tożsamości w celu weryfikacji danych osobowych. Dostarczone później zlecenia mogą nie być zrealizowane. Licytacja telefoniczna może być nagrywana, złożenie
zlecenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nagrywanie rozmowy telefonicznej. Na
wypadek trudności z połączeniem telefonicznym licytujący może określić na zleceniu limit, do
którego pracownik Ardor Auctions będzie licytować pomimo braku połączenia. Jeśli żaden
limit nie jest określony na zleceniu, pracownik Ardor Auctions uznaje w takim wypadku, że
klient oferuje przynajmniej cenę wywoławczą.
4) Podczas licytacji, zarówno osobistej, telefonicznej, jak i za pośrednictwem pracownika Ardor
Auctions, licytujący bierze osobistą odpowiedzialność za zapłatę za wylicytowane Obiekty, co
opisane jest dokładniej w paragrafie 3 punkcie 5 poniżej, chyba że przed rozpoczęciem aukcji
zostało wyraźnie uzgodnione na piśmie z Ardor Auctions, że oferent jest pełnomocnikiem
zidentyfikowanej osoby trzeciej akceptowalnej przez Ardor Auctions.
5) Usługa licytacji na podstawie zlecenia licytacji nie podlega żadnej opłacie. Ardor Auctions
zobowiązuje się dochować należytej staranności w realizacji zleceń, jednak nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie takich ofert, chyba że wina za brak realizacji zlecenia leży
wyłącznie po stronie Ardor Auctions.
4. PRZEBIEG AUKCJI
1)O ile nie zastrzeżono inaczej poprzez symbol, każdy Obiekt oferowany jest z zastrzeżeniem
Ceny minimalnej, która jest poufną najniższą ceną sprzedaży uzgodnioną między Ardor Auctions i komitentem.
2) Aukcjoner może w każdym momencie aukcji wycofać którykolwiek Obiekt, ponownie zaoferować przedmiot do sprzedaży (również bezpośrednio po uderzeniu młotkiem) w razie
zaistnienia błędu bądź sporu co do wyniku licytacji.W powyższym przypadku aukcjoner może
podjąć wszelkie działania, które uzna za stosowne i racjonalne. Jeżeli jakikolwiek spór co do
wyniku licytacji powstanie po Aukcji, wynik sprzedaży w ramach Aukcji uznaje się za ostateczny.
3) Aukcjoner rozpoczyna licytację i decyduje o wysokości kolejnych postąpień. W celu osiągnięcia ceny minimalnej Obiektu Aukcjoner i pracownicy Ardor Auctions mogą składać w toku
licytacji oferty w imieniu komitenta bez wskazania, że czyni to w imieniu komitenta, bądź to
przez składanie następujących po sobie ofert licytacyjnych, bądź też oferty w odpowiedzi na
oferty składane przez innych oferentów. Jeżeli nie ma żadnych ofert na dany Obiekt,Aukcjoner
może uznać przedmiot za niesprzedany.
4) Ceny na Aukcji podawane są w polskich złotych i w tej walucie powinna być dokonana płatność, chyba że Obiekt w katalogu jest wyceniony w innej walucie: euro lub dolarach amerykańskich. Licytacja jest wtedy przeprowadzana w walucie wyceny katalogowej.W odpowiedzi
na potrzeby klientów zagranicznych Estymacje w katalogu aukcyjnym mogą być podawane
także w euro, funtach brytyjskich i dolarach amerykańskich, odzwierciedlając w przybliżeniu
cenę przy obecnym kursie waluty. Stosownie do tego Estymacje podawane w euro, funtach

III. AFTER THE AUCTION

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

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

TERMS AND CONDITIONS OF AUCTION SALE
1. INTRODUCTION
Each vehicle presented in the auction catalogue is destined for sale on conditions described
in a) TERMS AND CONDITIONS OF AUCTION SALE, b) in other information specified
in remaining parts of the auction catalogue, especially in the CUSTOMER’S GUIDELINE, c)
in supplements to the auction catalogue or other materials made public by Ardor Auctions
during the Auction. In any case conditions may be changed by means of an appropriate supplement or announcement voiced by the Auctioneer before the Auction. Bidders and buyers
consent to the TERMS AND CONDITIONS OF AUCTION SALE with its amendments and
supplements by taking part at the bidding, regardless of whether they do it personally, by a
representative, telephone or limlot.
2. ARDOR AUCTIONS AS A TRADE INTERMEDIARY
Ardor Auctions acts as an indirect deputy acting on its own behalf, but for the account of a
consignor entitled to the disposal of the Lot, unless provided otherwise in the catalogue, its
amendments or announcements voiced prior to the auction.
3. BIDDING AT THE AUCTION
1) Ardor Auctions may prevent certain persons from taking part at the Auction or at the
post-auction sale at its own discretion. All the bidders must register prior to the auction,
deliver necessary information provided for in the registration form, present a document confirming their identity and receive a number plate. 2) For the sake of the convenience of bidders, who are not able attend the auction personally, Ardor Auctions may execute a written
bidding order. In such case absent bidders should fill in the “bidding order” form, which can
be found in the catalogue, on the Ardor Auctions website or in the office Ardor Auctions.
Amounts specified in the bidding order shall not include auction fee and additional fees and
should be expressed in Polish Zloty.The Auctioneer shall not accept a bidding order without
the maximum amount, up to which Ardor Auctions may execute the order. Ardor Auctions
will make any effort so that the customer can purchase the chosen Lot at the lowest possible
price, but not below reserve price. Should the limit imposed by the bidder be lower than the
reserce price, but at the same time be the highest offer, a conditional transaction takes place.
Should there be two orders with equal limlot, the sequence of bidding will decide. All the
bidding orders together with photocopies of identity documents that allow for verification
of personal data should be sent (via mail, fax or e-mail) or delivered personally to the Ardor
Auctions office at least 24 hours prior to the auction. Orders submitted after this point may
not be executed. 3) Persons interested in taking part at the bidding via telephone are obliged
to express their will of doing so by filling in the “bidding order” form, available in the catalogue,
on the Ardor Auctions website or in the Ardor Auctions office. All bidding orders should be
sent (via mail, fax or e-mail) or delivered personally to the Ardor Auctions office at least 24
hours prior to the auction. Photocopies of identity documents that allow for verification of
personal data are also required. Orders submitted after this moment may not be executed.

Telephone bidding may be recorded, by submitting order one giving a consent to recording
the phone call. In the event of difficulties regarding the phone connection, the bidder may
specify the highest amount up to which the employee of the auction house is entitled to bid
for despite lack of connection.
Should there be no limit specified on the order, employee of the auction house assumes that
the bidder is offering an amount at least equal to Reserve Price. 4) During the bidding, be it
personal, telephone or via an Ardor Auctions employee, the bidder is personally responsible
for making a payment for the won Lots, which is precisely described in paragraph No. 3, point
5 below, unless it was previously agreed with Ardor Auctions in form of a written statement,
that the bidder is a plenipotentiary of an identified third party accepted by Ardor Auctions.
5) Bidding service based on the bidding form is free of charge. Ardor Auctions is obliged to
execute orders with due diligence, but is not responsible for failing to do so, unless the fault
lies solely with Ardor Auctions.
4. COURSE OF THE AUCTION
1) Each Lot is offered subject to a Reserve Price, which is a confidential sales price set by Ardor Auctions and the consignor, unless provided otherwise via symbol. 2) The Auctioneer may
withdraw any Lot at any point of the auction, or put it back on offer once again (also directly
after the hammer fall) if any errors or disputes as to the results of bidding should arise. In
such event the Auctioneer may undertake any action they deem appropriate and reasonable.
Should any dispute as to the outcome of bidding arise after the auction, the outcome of
the auction is deemed final. 3) The Auctioneer starts the bidding and decides on how high
increments should be. In order to meet the Reserve Price of the Lot, the Auction Organiser
and the employees of Ardor Auctions may submit offers on behalf of a consignor in the
course of bidding without hinting at the fact they’re doing so on their behalf, be it by making
subsequent bidding offers, or making offers in response to offers made by other bidders.
Should there be no bidding offers for a given Lot, the Auctioneer may deem the Lot unsold.
4) Prices during the auction are expressed in Polish Zloty. The payment should be made in
this currency, unless the Lot is priced in Euros or US Dollars according to the catalogue.
Bidding is then conducted in the same currency as the one specified in catalogue pricing. In
order to cater for the demands of our foreign customers, estimates in the catalogue can be
expressed in Euros, British Pounds or US Dollars, reflecting the approximate price given the
current exchange rate. Estimates expressed in Euros, British Pounds or US Dollars are purely
indicative. 5) The bidder who offered the highest amount accepted by the Auctioneer wins
the bidding. The stroke of the hammer means that the highest offer has been accepted and
that a purchase agreement between Ardor Auctions and the buyer has been made. Risk and
liability for the Lot which becomes the property of the buyer, have been described in paragraph
6 below. 6) Each post-auction sale of Lots offered on auction are also subject to TERMS AND
CONDITIONS OF AUCTION SALE.

brytyjskich i dolarach amerykańskich mają charakter wyłącznie orientacyjny.
5) Licytujący, który zaoferował najwyższą kwotę zaakceptowaną przez Aukcjonera, jest zwycięzcą licytacji. Uderzenie młotkiem przez Aukcjonera oznacza akceptację najwyższej oferty i
zawarcie umowy sprzedaży między Ardor Auctions a kupującym. Ryzyko i odpowiedzialność
za Obiekt przechodzący na własność kupującego opisane zostały w paragrafie 6 poniżej.
6) Każda poaukcyjna sprzedaż Obiektów oferowanych na aukcji podlega również WARUNKOM SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ.
5. CENA NABYCIA I OPŁATA AUKCYJNA
1)Do kwoty wylicytowanej doliczana jest Opłata aukcyjna oraz opłaty dodatkowe wynikające
z oznaczeń katalogowych Obiektu. Opłata aukcyjna stanowi część końcowej ceny Obiektu
i reprezentuje 15% kwoty wylicytowanej. 2) Do kwoty wylicytowanej mogą zostać doliczone
inne podatki i opłaty, jeśli w katalogu zaznaczone to zostało odpowiednimi oznaczeniami .
3) Jeśli nie uzgodniono inaczej, kupujący jest zobowiązany uiścić należność w terminie 5 dni od
daty aukcji, niezależnie od uzyskania pozwolenia na eksport czy innych pozwoleń. Opłaty mają
być uiszczone w polskich złotych gotówką, kartą lub przelewem bankowym: a) Ardor Auctions akceptuje płatność kartami płatniczymi MasterCard, VISA b) Ardor Auctions akceptuje
płatność przelewem bankowym na konto Pekao SA 94 1240 6292 1111 0010 7207 4917,
W tytule prosimy wpisać nazwę aukcji, datę aukcji, nazwę oraz numer Obiektu. 4) Wpłacone
Wadium lub Depozyt Ardor Auctions zalicza na poczet zapłaty wylicytowanej kwoty, opłaty
aukcyjnej oraz opłat dodatkowych. 5) Własność zakupionego Obiektu nie przejdzie na kupującego, dopóki Ardor Auctions nie otrzyma pełnej ceny nabycia za Obiekt, w tym opłaty
aukcyjnej.Ardor Auctions nie jest zobowiązana do przekazania Obiektu kupującemu do chwili
przeniesienia własności Obiektu na kupującego. Wcześniejsze przekazanie Obiektu kupującemu nie jest równoznaczne z przeniesieniem prawa własności Obiektu na kupującego ani
zwolnieniem z obowiązku zapłaty przez niego ceny nabycia.

8. DANE OSOBOWE KLIENTA
W związku ze świadczonymi usługami oraz wymogami prawnymi związanymi z przeprowadzeniem aukcji Ardor Auctions może wymagać od Klientów podania danych osobowych lub
w niektórych przypadkach (np. w celu sprawdzenia wypłacalności, poświadczenia tożsamości
Klienta lub w celu uniknięcia fałszerstwa) pozyskać dane o Kliencie od osób trzecich. Ardor
Auctions może również wykorzystać dane osobowe dostarczone przez Klienta w celach marketingowych, dostarczając materiały o produktach, usługach bądź wydarzeniach organizowanych przez Ardor Auctions oraz spółki powiązane. Zgadzając się na WARUNKI SPRZEDAŻY
AUKCYJNEJ i podając dane osobowe, klienci zgadzają się, że Ardor Auctions i spółki powiązane mogą wykorzystać te dane do ww. celów. Jeśli Klient chciałby uzyskać więcej informacji
o polityce prywatności, skorygować swoje dane lub zrezygnować z dalszej korespondencji
marketingowej, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.
9. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
1)Ardor Auctions wyłącza wszelkie gwarancje w najszerszym zakresie dopuszczonym prawem. 2) Całkowita odpowiedzialność Ardor Auctions będzie ograniczona wyłącznie do ceny
nabycia zapłaconej przez kupującego. 3) Ardor Auctions nie jest odpowiedzialna za pomyłki
słowne czy na piśmie w informacjach podanych Klientom oraz nie ponosi odpowiedzialności
wobec żadnego licytującego za błędy w trakcie prowadzonej aukcji lub popełnione w innym
zakresie związanym ze sprzedażą pojazdu. 4) Ardor Auctions nie bierze odpowiedzialności
wobec kupującego za szkody przewyższające cenę nabyciaj, niezależnie czy taka szkoda jest
charakteryzowana jako bezpośrednia, pośrednia, szczególna, przypadkowa czy następcza. Ardor Auctions nie jest zobowiązane do zapłaty odsetek od ceny zakupu. 5) Żaden przepis
w niniejszych WARUNKACH SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ nie wyklucza lub nie ogranicza odpowiedzialności Ardor Auctions wobec kupującego, wynikającej z jakiegokolwiek oszustwa
bądź świadomego wprowadzenia w błąd, lub z winy umyślnej.

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

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

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

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

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

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

5. PURCHASE PRICE AND AUCTION FEE
Auction fee and additional fees mentioned in the catalogue are charged on top of the hammer price. Auction fee is a part of the final price of the Lot and is set at 10 per cent of the
bided price. 2) Other taxes and fees may be charged on top of the hammer price, if it was
explicitly stated in the catalogue in form of appropriate markings.. 3) Unless agreed otherwise, the buyer is obliged to pay the full purchase price for a given lot within five days from
the auction, regardless of whether they obtained export permit or other permits. Payments
shall be made in Polish Zloty in cash, by credit card or via money transfer: a) Ardor Auctions
only accepts payment by Master Card or VISA payment cards b) Ardor Auctions only accepts
money transfers to the bank account with following credentials:Ardor Auctions sp. z o.o Warszawa, ul. Klimczaka 1, bank account number: Pekao SA 94 1240 6292 1111 0010 7207 4917.
The transfer title should include the name of the auction, its date, Lot name and number.
4) Ownership of the Lot shall not be transferred to the Buyer unless Ardor Auctions has
received the full purchase price of the Lot, including the Auction Fee. Ardor Auctions is not
obliged to hand the Lot over to the customer unless ownership is transferred to the Buyer.
Earlier handover is not equal to transferring ownership of the Lot to the Buyer or waiving the
obligation to pay the purchase price.

9. LIMITATION OF LIABILITY
1) Ardor Auctions excludes all the guarantees to the extent permitted by law. 2) Ardor Auctions’ sole responsibility shall be limited to the transaction price paid by the buyer. 3) Ardor
Auctions is not responsible for verbal or non-verbal errors in information given to customers,
nor is it liable to any of the bidders for errors occurring during the auction or made in other
respect, related to sale of the vehicle. 4) Ardor Auctions shall not be liable to the buyer for
damages worth more than the purchase price, regardless of whether such damage is labelled
as direct, indirect, particular, incidental or consequent.Ardor Auctions shall not be liable to pay
interest on purchase price. 5) No regulation in these very TERMS AND CONDITIONS OF
AUCTION SALE excludes or limits responsibility of Ardor Auctions towards the buyer arising
out of any fraud, fraudulent misrepresentation or intentional fault.

6. PURCHASE HANDOVER
1) Handing over vehicles purchased at auction to the Buyer is only possible after the full
purchase price and other payments to Ardor Auctions and its subsidiaries are paid. As soon
as the Buyer meets those requirements, they should contact the auction house, to arrange
the handover of the vehicle.
2)The Buyer should receive the purchased Lot within five days from the auction. After that
Ardor Auctions transports all vehicles sold at auction to an external warehouse, passing the
costs of shipping and storage on to the buyer. The cost will depend on the operator of the
warehouse. Accepting these Terms and Conditions is equal to accepting the Terms and Conditions of the warehouse company. After five days from the auction the buyer bears the
risk of losing or damaging the unreceived Lot, as well as burdens related to such Lot, such
as insurance costs. Ardor Auctions is liable to the buyer for damages arising from losing or
damaging the Lot, but only to an amount equal to its purchase price. 3) Should the customer
choose a shipping company themselves, its representative should contact Ardor Auctions by
telephone prior to planned vehicle receipt. 4) Ardor Auctions will require an identity card
prior to handing the Lot over to the buyer or their representative, who also should have a
written authorization from the Buyer at their disposal.

11. GENERAL RULES
1) These TERMS AND CONDITIONS OF AUCTION SALE, together with amendments and
supplements introduced later, mentioned in the 1st paragraph above, exhaust the entirety
of laws and obligations between parties in relation to sales of the Lot. 2) Any notifications
should be sent directly to Ardor Auctions in a written form. Notifications addressed to the
customers will be sent to the address specified in the last written statement addressed to
Ardor Auctions. 3) Should any of the regulations included in the TERMS AND CONDITIONS
OF AUCTION SALE turn out to be null and void, unenforceable or impossible to apply, the
rest of the regulations shall still prevail. Lack of action or delay in exercising any of the rights
arising out of e TERMS AND CONDITIONS OF AUCTION SALE is not equal to waiving the
rights or exemptions from any duties, nor does it repeal the effectiveness of all the regulations
included in TERMS AND CONDITIONS OF AUCTION SALE.

7. MISSING PAYMENT
Should the Buyer fail to pay the full purchase price for a given lot within five days from the
auction, Ardor Auction may take one of the following legal actions without prejudice to any
other rights which the seller may have: a) store the Lot in the Ardor Auctions storage facility
or other in other storage space at the customer’s expenses and risks; b) withdraw from the
sales agreement while retaining all the fees to cover the damage.; c) reject the buyer’s order in
the future or process the order provided that he pays a deposit; d) charge interest at a yearly
rate of 12 per cent from the date of due payment till the day of actual payment; e) sell the Lot
at an auction or privately with estimations and reserve price set by Ardor Auctions. Should
a Lot be sold at the second auction for a smaller amount than the purchase price bid by the
original buyer, the buyer in default shall be obliged to cover the difference together with the
cost of conducting another auction; f) initiate legal proceedings against the Buyer in order
to recover default payments; g) offset receivables of Ardor Auctions from a claim against
this buyer resulting from other transactions; h) undertake any other actions appropriate to
existing circumstances.
8. CUSTOMER PERSONAL DATA
In relation to provided services and legal requirements related to conducting auctions, Ardor
Auctions may require customers’ personal data or obtain such data from third parties in
specific cases (e.g. to check solvency, prove identity or to prevent fraud). Ardor Auctions may
also use customers’ personal data for marketing purposes, providing materials on products,
services or events organised by Ardor Auctions or its subsidiaries. By agreeing to TERMS AND
CONDITIONS OF AUCTION SALE and providing personal data, customers also give consent to Ardor Auctions and its subsidiaries to use this data to the aforementioned purposes.
Should a customer want to obtain additional information on our privacy policy, amend their
personal data or opt out of further marketing correspondence, we encourage them to contact us via email or telephone.

10. COPYRIGHT
Copyright of the photographs, illustrations or texts related to the Lot, prepared by or for
Ardor Auctions, including the content of this very catalogue, are a property of Ardor Auctions. They cannot be used by a Buyer or any other persons without prior written consent
of Ardor Auctions.

12. PREVAILING LAW
Laws and obligations of parties arising out of these TERMS AND CONDITIONS OF AUCTION SALE, conduct of the auction and any matters related to those provisions are subject to
Polish law.Auction house Ardor Auctions pays particular attention to provisions of:
Act of 23 July 2003 on The Protection and Care of Historical Monuments (Journal of Laws
of 2003 No. 162, item 1568, as amended), in order to export certain Items it is necessary to
obtain permission from the relevant competent authority.
According to the provisions of the Act of 21st November 1996 on Museums (Journal of Laws
of 2003 No. 5, item 24, as amended) – registered museums have pre-emption right to acquire
monuments sold at the Auction at the bided price plus auction fee,
Act of 16th November 2000 on Prevention of Bringing any Asset Values Originating from
Illegal or Undisclosed Sources into Financial Circulation and on Counteracting the Financing
of Ferrorism (Journal of Laws of 2000 No. 116, item 1216, as amended) – Auction Organiser
is obliged to collect personal data of Buyers who make transactions worth more than 15
000 Euros.
13.TECHNICAL CONDITION
Any information regarding the technical condition are purely indicative. Despite our attempts
to maintain the best possible quality and create an accurate description of vehicles featured
in the catalogue, Ardor Auction is not responsible for the actual technical condition of the
vehicle.The car is sold without any warranties issued by Ardor Auctions.

Bartłomiej Koter, Paris Scene #4, 2018 r.

MŁODA SZTUKA
Aukcja 27 marca 2018, godz. 19
wystawa obiektów: 20 – 27 marca 2018

Dom Aukcyjny Desa Unicum, ul. Piękna 1A, 00-477 Warszawa, tel. 22 584 95 34, www.desa.pl

Henryk Jerzy Chmielewski, "Tytus, Romek i A’Tomek", księga VI – Tytus olimpijczykiem, plansza komiksowa nr 42, 1971 r.

PLANSZE KOMIKSOWE I ILUSTRACJA
Aukcja 12 kwietnia 2018, godz. 19
wystawa obiektów: 3 – 12 kwietnia 2018

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

JAK SPRZEDAĆ OBIEKT NA AUKCJI
W DESA UNICUM?

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

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

2

3

4

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

osobiście, przynosząc
obiekt do Działu Przyjeć...

lub wysyłając zdjęcia
i opisy tradycyjnym listem.

5

6

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

Obiekty przyjmowane
są w depozyt na dokument
Pokwitowania Tymczasowego.

7
Nasz pracownik przedstawi
Ci ocenę komisji...

11

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

8

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

9

Poprosimy o dostarczenie
obiektu osobiście lub
pomożemy zorganizować
transport.

10

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

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

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

Samochody Klasyczne i Motocykle. Aukcja Ardor • 527SAM06 • 17 marca 2018
Zlecenie licytacji z limitem lub licytacja telefoniczna to proste sposoby wzięcia udziału w aukcji,
które nie skutkują żadnymi dodatkowymi kosztami dla Nabywcy.
Zlecenie licytacji z limitem				

Zlecenie telefoniczne

Zlecenie musi być dostarczone (osobiście, pocztą, faksem lub e-mailem) do siedziby Domu Aukcyjnego
nie później niż 24 godziny przed rozpoczęciem licytacji.
Prosimy czytelnie wypełnić formularz, by uniknąć ewentualnych pomyłek

Imię i nazwisko

Tak

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

Nie

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

Adres: ulica 						 nr domu			 				nr mieszkania

Miasto 														

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

Kod pocztowy

Adres e-mail

Numer telefonu do licytacji

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

Maksymalna oferowana kwota
(bez opłaty aukcyjnej)
lub licytacja telefoniczna

Autor, tytuł

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

Skąd dowiedzieli się Państwo o Ardor Auctions?
z prasy		

z mailingu			

z reklamy internetowej		

z reklamy zewnętrznej			

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

z radia

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

www.ardorauctions.pl

CENA 39 zł (z 5% VAT)

