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DZIAŁ PRZYJĘĆ 

Dear Sir or Madam,

We are pleased to announce that our third auctioning season has just begun. 
This time, your senses will be tickled by classic British roadsters. The MG A 
and its successor, the MG B will be available from April 22nd. These unique 
and refined vehicles are a perfect choice for those who are at the beginning 
of their classic motoring adventure, but they will also cater for the needs of 
seasoned collectors. The MG A went down in the history of motoring as a 
milestone for all British roadsters. As a result of this, it has become highly 
sought after among connoisseurs of these cars. The MG B on the other 
hand is a perfect first-time classic car. These vehicles will take you on a dream 
journey back in time.

For customers keener on Italian motoring we have brought unquestionably 
the most recognizable Italian cars – style icons of the 1960s and 70s. The Fiat 
500 and the Lancia Fulvia will stimulate senses of those who lust after those 
classics. Obviously, we will also have some Porsches on display, representing 
the most legendary brand of all time. The main star will be the Jaguar E-Type, 
described by Ferrari Enzo himself as “the most beautiful car in history”.

Enthusiasts of two-wheeled vehicles will also be pleased, as we will be auctio-
ning scooters as well. Their unique looks and 1950s design to this day catch 
the eye of many. The Lambretta will take us on a journey down narrow Italian 
streets, whereas the Peugeot will remind us of the days of post-war Europe.

We invite you warmly to the 2017 season’s first auction,
Ardor Auctions Team 

Szanowni Państwo, 
 
rozpoczynamy trzeci sezon aukcyjny, podczas którego nasz wzrok cieszyć 
będą klasyczne, brytyjskie roadstery. MG A oraz jego następca, MG B, będą 
dostępne już 22 kwietnia. Te wyjątkowe i wyszukane pojazdy doskonale 
nadają się dla osób, które chciałyby rozpocząć przygodę z motoryzacją kla-
syczną, ale nie zawiodą również oczekiwań wytrawnych kolekcjonerów. MG 
A wpisał się w historię motoryzacji jako kamień milowy pośród brytyjskich 
roadsterów, dzięki czemu dziś jest coraz chętniej poszukiwany przez konese-
rów tych aut. Natomiast MGB stanowi idealny początek przygody z motory-
zacją zabytkową. Pojazdy te zabiorą Państwa w wymarzoną podróż w czasie. 

Dla tych, którzy preferują włoską motoryzację przygotowaliśmy, bezdysku-
syjnie, najbardziej rozpoznawalne włoskie samochody – ikony stylu lat sześć-
dziesiątych i siedemdziesiątych. Prezentowane: Fiat 500 oraz Lancia Fulvia 
to pojazdy, które działają na zmysły poszukiwaczy tych klasyków. Na aukcji 
nie zabraknie też Porsche, gdyż ciężko wyobrazić sobie bardziej legendarną 
markę. Gwiazdą popołudnia będzie Jaguar E-type, którego sam Enzo Ferrari 
nazwał „najpiękniejszym autem w historii”.

Miłośnicy jednośladów również znajdą coś dla siebie, ponieważ specjalnie dla 
nich na aukcji pojawią się skutery, których wygląd i wyjątkowy design lat pięć-
dziesiątych przykuwa wzrok do dziś. Prezentowana Lambretta zabierze nas 
w podróż po włoskich, ciasnych uliczkach, a Peugeot przypomni nam czasy 
powojennej Europy. 
 
Zapraszamy na pierwszą aukcję sezonu 2017,
zespół Ardor Auctions
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ROVER MINI 1300 1997

Nr nadwozia: SAXXNNAZRWD150949  
Najbardziej dopracowana wersja ikony brytyjskiej motoryzacji 
Atrakcyjna specyfikacja  
Bardzo niski przebieg 33 000 km

cena wywoławcza: 30 000 zł (estymacja: 50 000 - 65 000)

   Chassis number: SAXXNNAZRWD150949  
The last, most refined version of British motoring icon 
Desirable specification 
Incredibly low mileage of 33 000 km

Starting Bid: 30 000 PLN (Estimate: 50 000 - 65 000)

HISTORIA MODELU 
Mini już od samego początku produkcji zyskało miano ikony motoryzacji. To 
małe auto pomagało Brytyjczykom w sprawnym przeciskaniu się przez ciasne 
drogi zatłoczonego Londynu. Dyskretny urok filigranowej konstrukcji niesłycha-
nie cieszył oko. W prestiżowym międzynarodowym konkursie na „Samochód 
XX wieku” zajął 2. miejsce, ustępując jedynie Fordowi T. Przyczyną powstania 
popularnego Mini był kryzys paliwowy, którego widmo wisiało nad powojenną 
Europą. Prace projektowe rozpoczęły się w roku 1956 i były odpowiedzią na 
działania innych europejskich producentów, prezentujących małe i oszczędne 
pojazdy. Głównym założeniem brytyjskiego „auta dla ludu” było zmieszczenie 
się w wymiarach 10 x 4 x 4 stóp (3 x 1,2 x 1,2 m). Ze względu na ograniczone 
fundusze konstruktorzy byli zmuszeni użyć istniejącej już jednostki napędowej. 
ADO15 (przedprodukcyjna nazwa projektu) wyposażono w 4-cylindrowy sil-
nik chłodzony cieczą, pochodzący od British Motor Corporation. Silnik został 
umieszczony z przodu, a napęd był przekazywany na przednie koła przez 4-bie-
gową skrzynię. Premiera prasowa nastąpiła w kwietniu 1959 roku. W drugiej 
połowie roku była już gotowa pierwsza partia pojazdów przeznaczonych na 
sprzedaż. Auto było dostępne na rynku zarówno pod marką Austin, jak i Morris, 
które należały do konsorcjum BMC. W latach 80. i 90. duch Mini był wciąż żywy 
i ponownie został ikoną stylu, tym razem retro... Kultowymi stały się limitowane 
edycje takie jak:  Mini 25, Mini Red Flame, Mini Red Hot, Mini Check Mate, Mini 
Studio 2, Mini Piccadilly czy Mini Tahiti. Na przestrzeni lat Mini przechodziło 
wiele ewolucji, trudno opisać wszystkie, bo było ich aż siedem. Ostatnie wciele-
nie, oznaczone jako VII, zostało zaprezentowane w 1996 roku. Główną zmianą 
w stosunku do poprzedników było zastosowanie silnika o pojemności 1275 
cm3, wyposażonego w podwójny wtrysk paliwa oraz chłodnicę umieszczoną 
z przodu. W niektórych wersjach samochodu pojawiły się również poduszki 
powietrzne, wymagane przez europejskie normy bezpieczeństwa. Produkcję 
zakończono oficjalnie w 2000 roku po 41 latach. Samochód na stałe wpisał się 
w krajobraz londyńskich uliczek, jednak pokochała go cała Europa. Legendar-
ne rajdowe wersje Cooper S osiągają dziś na rynku coraz wyższe ceny, lecz 
nie tylko one przyciągają wzrok kolekcjonerów. Można śmiało stwierdzić, że 
każda wersja tego małego „mieszczucha” o wielkim sercu wzbudza serdeczny 
uśmiech na twarzach przechodniów.

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

Engine: 1.3l, I4 

Power: 70 break horsepower 

Other: manual gearbox, front-wheel drive

Legal condition: registered in Poland

silnik: 1.3l, R4

moc: 70 koni mechanicznych

inne dane: skrzynia biegów manualna, napęd na przednie koła

stan prawny: zarejestrowany w Polsce





HISTORIA EGZEMPLARZA
Wiśniowe Mini opuściło fabrykę w 1997 roku jako reprezentant ostatniej serii 
modelu. Samochód jest zachowany w doskonałym stanie. Bardzo niski przebieg, 
jedynie 33 tys. km, znajduje odzwierciedlenie w każdym aspekcie konstrukcji. 
Lakier, mimo kilku głębszych rys, prezentuje się bardzo dobrze. Wnętrze nie 
nosi śladów zużycia, zarówno drewno, jak i skórzana tapicerka wyglądają bardzo 
świeżo. Dzięki oryginalnym szerokim felgom auto wygląda bardzo zadziornie. 
Właściciel zdecydował się na szereg modyfikacji, które powodują, że to niewiel-
kie auto daje ogromną frajdę podczas przejażdżki. By polepszyć właściwości 
jezdne, zainstalowano dedykowane amortyzatory marki Koni, dzięki którym 
samochód prowadzi się niezwykle pewnie. Obecne hasło reklamujące nowe 
modele Mini – „Gokartowa frajda z jazdy” – znajduje tu swoje absolutne zasto-
sowanie w praktyce. Oprócz zawieszenia, przeróbki objęły również sportowy 
układ wydechowy oraz short-shifter skrzyni biegów. Od strony wizualnej Mini 
zostało wyposażone w komplet naklejek, upodabniających go do samochodu 
rajdowego o numerze startowym 177, który w 1967 roku wygrał rajd Monte 
Carlo. 20-letni samochód z przebiegiem zaledwie 33 tys. km to niezwykła rzad-
kość, szczególnie gdy mówimy o tak kultowym modelu jak Mini. Mini idealnie 
nadaje się jako kompan weekendowych wypadów oraz uczestnik takich imprez 
jak zloty czy rajdy turystyczne.

VEHICLE HISTORY
This dark red Mini left the factory in 1997 as one of the examples from the last 
series of this model. The car has been preserved in an immaculate condition. 
Very low mileage of only 33 thousand kilometres is visible in every aspect of 
the vehicle. The paint, despite a few distinct scratches, still looks very good. 
The interior shows no signs of wear and tear, both the wood and the leather 
upholstery still look very fresh. Thanks to original wide wheels the car looks 
very muscular. The owner has had several modifications done to the car, making 
it hugely enjoyable to drive. To improve handling, stock shock absorbers were 
replaced by custom ones made by Koni, which makes the car incredibly sure-
-footed on the road. Today’s Minis are advertised as cars providing “go-kart-like 
driving fun” and this cliché slogan remains absolutely true in case of this car as 
well. Apart from the suspension, modifications included also a sport exhaust 
and a short shifter for the gearbox. On the outside, the Mini was fitted with a 
number of stickers, making it similar to the rally car bearing the 177 number, 
which won the 1967 Monte Carlo rally. A 20-year car with a mileage of just 33 
thousand kilometres is an incredibly rare thing, especially when we talk about 
such a cult vehicle as the original Mini. It’s a perfect companion for weekend 
trips and a car with which you can attend various car meets or tourist rallies.
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TRIUMPH SPITFIRE 1500 1979

Nr nadwozia: FH130654L  
Ostatni przedstawiciel klasycznej linii brytyjskich roadsterów 
Ikoniczne połączenie koloru British Racing Green z jasnym środkiem 
Samochód po remoncie blacharskim i lakierniczym

cena wywoławcza: 40 000 zł (estymacja: 60 000 - 70 000)

   Chassis number: FH130654L  
The last of the classic British roadsters 
Iconic colour combination of British Racing Green exterior and bright interior 
After body and paint restoration

Starting Bid: 40 000 PLN (Estimate: 60 000 - 70 000)

HISTORIA MODELU 
Historia Spitfire’a sięga 1957 roku, kiedy to Giovanni Michelotti przygotował 
projekt na zlecenie firmy Standard-Triumph. Większość podzespołów została 
zaadaptowana z sedana tej samej marki – Triumpha Heralda. Samochód po 
finalnych poprawkach został zaprezentowany podczas londyńskiego salonu 
motoryzacyjnego w 1962 roku. Produkcja modelu Mark I rozpoczęła się w 
październiku tego samego roku. Ciekawostką jest, że projekt nosi nazwę legen-
darnego brytyjskiego samolotu myśliwskiego z okresu II wojny światowej. Auto 
zostało wyposażone w niewielki, 4-cylindrowy silnik o pojemność 1.1-litra. Jed-
nostka była zasilana dwoma gaźnikami popularnej firmy SU. Samochód mieścił 
się w  klasie niedrogich aut sportowych. Cena znalazła swoje odzwierciedlenie 
w ubogim wyposażeniu seryjnym pojazdu. Nawet na ówczesne czasy standard, 
który obejmował jedynie mechanicznie opuszczane szyby boczne oraz zam-
ki w drzwiach, należy uznać za wyjątkowo ubogi. Nie przeszkodziło to jednak 
w osiągnięciu sporego sukcesu sprzedażowego. Przez 2 lata wyprodukowano 
45 753 sztuk Spitfire’a pierwszej serii. Wraz z biegiem lat Triumph ewoluował. 
Kolejne wersje – Mark II, III i IV – powstawały odpowiednio od 1964, 1967 
i 1970 roku. Wraz z pojawieniem się trzeciej serii pod maską zadebiutowała 
unowocześniona i mocniejsza jednostka napędowa o zwiększonej pojemności 
1,3-litra. Ilość koni mechanicznych wzrosła z 63 do 75, co znacznie wpłynęło 
na osiągi Spitfire’a. Przyspieszenie od 0 do 60 mil na godzinę wynosiło 13,4 
sekundy, natomiast prędkość maksymalna 153 km/h. W 1969 wprowadzono 
zmiany w egzemplarzach przeznaczonych na rynek amerykański. Zaostrzenie 
przepisów bezpieczeństwa i emisji spalin wymusiło obniżenie stopnia kompre-
sji oraz przearanżowanie wnętrza. Model 1500 zadebiutował w grudniu 1974 
roku jako najbardziej zaawansowana ewolucja serii Spitfire. Zgodnie z nazwą, 
auto otrzymało zmodernizowany silnik o pojemności 1,5-litra. Nastąpiło dalsze 
zróżnicowanie pomiędzy odmianami europejskimi, a tymi przeznaczonymi na 
rynek amerykański. Zmiany dokonane w wyglądzie i specyfikacji technicznej 
auta spowodowały, że wersje europejskie są znacznie bardziej cenione niż ich 
amerykańskie odpowiedniki. Produkcja Triumpha Spitfire’a 1500 zakończyła się 
w październiku 1980 roku. Liczba wyprodukowanych egzemplarzy osiągnęła 
95 829.

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

Engine: 1.5l, I4 

Power: 71 break horsepower

Other: four-speed manual gearbox, rear-wheel drive

Legal condition: registered in Poland with vintage (yellow) number plates

silnik: 1.5l, R4

moc: 71 koni mechanicznych

inne dane: skrzynia biegów manualna 4-biegowa, napęd na tylne koła

stan prawny: zarejestrowany w Polsce, żółte tablice





HISTORIA EGZEMPLARZA
Triumph Spitfire to niewątpliwie jeden z bardziej rozpoznawalnych brytyjskich 
samochodów. Jego linia, lekkość w prowadzeniu i stosunkowo łatwe serwiso-
wanie wpłynęło na dużą popularność tych aut na rynku wtórnym. Pojazd ten 
może dać dużo radości podczas letnich, weekendowych przejażdżek bez dachu. 
Egzemplarz prezentowany przez Ardor Auctions jest pojazdem pochodzącym 
z 1979 roku. Od nowości znajdował się w posiadaniu holenderskiej rodziny 
i był użytkowany jedynie rekreacyjnie. Pojazd trafił do Polski w 2012 roku z 
przebiegiem 45 tys. km. Auto było sprawne, jednak wymagało poprawek bla-
charsko-lakierniczych. Właściciel zdecydował się na kompletny remont karose-
rii. Renowację zwieńczyło polakierowanie karoserii na najbardziej klasyczny dla 
Spitfire’a kolor – British Racing Green. Od tamtego czasu samochód przejechał 
zaledwie 6 tys. km. W 2016 roku silnik został poddany poważnemu serwisowi 
oraz regulacji gaźników. Przy okazji zainstalowano dodatkową chłodnicę oleju. 
Auto jest w pełni sprawne i gotowe do jazdy. W wyposażeniu znajduje się rów-
nież hardtop w kolorze nadwozia. Właściciel przekazuje wraz z autem komplet 
dokumentacji związanej z procesem restauracji oraz zakupem nowych części.

VEHICLE HISTORY
The Triumph Spitfire is definitely one of the most recognizable British cars. Its 
classic body shape, lightweight handling and relatively easy maintenance made 
it very popular on the second hand market. The car can bring its driver a lot 
of joy on summer, weekend drives with the top down. This particular example, 
presented by Ardor Auctions, was produced in 1979. It remained in the hands 
of a single Dutch family and was only used as a recreational vehicle. The car was 
imported to Poland in 2012 with a mileage of 45 thousand kilometres. It was 
fully functional, but needed some minor repairs done to the body and paint. 
The owner decided to have a full body restoration performed. It was finished 
off by painting the car in the most typical Spitfire colour – British Racing Green. 
From that moment the car has only done 6 thousand kilometres so far. In 2016 
the car underwent a substantial maintenance and carburettor adjustment. On 
top of that, an extra oil radiator was also fitted. The car is fully functional and re-
ady to drive. Its equipment also includes a colour-matching hardtop. The owner 
will also hand over the complete documentation of the restoration process 
and bills for new parts.
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MERCEDES-BENZ 230 SL 1964

Nr nadwozia: 1130421000292  
Legendarny design Paula Bracqa 
Ceniony niemiecki roadster 
Samochód sprawny, wymagający poprawek 

cena wywoławcza: 150 000 zł (estymacja: 200 000 - 230 000)

   Chassis number: 1130421000292  
Legendary design by Paul Bracq 
Renowned German roadster roadster 
Vehicle in operable condition, needs minor repairs 

Starting Bid: 150 000 PLN (Estimate: 200 000 - 230 000)

HISTORIA MODELU 
Mercedes-Benz W113 został zaprezentowany w roku 1963 na Międzynaro-
dowym Salonie Samochodowym w Genewie. Samochód reprezentował drugą 
generację prestiżowej serii roadsterów SL. Szybko zyskał przydomek “Pagoda”, 
ze względu na wklęsły kształt dachu w wersji hardtop, który przywodził na myśl 
buddyjską świątynię. Efektowna sylwetka Pagody wyszła spod ręki nieocenio-
nego Paula Bracqa, który zdefiniował niemalże całą epokę w historii Merce-
desa. W113 miał wspólne geny z W111, między innymi niezależne przednie 
zawieszenie, dwuobwodowy układ hamulcowy oraz  udoskonalony silnik. W 
trakcie prac projektowych nad Pagodą bardzo ważnym zagadnieniem było bez-
pieczeństwo. Wprowadzono kontrolowane strefy zgniotu, wzmocniono kon-
strukcję kabiny, przeprojektowano wnętrze oraz oferowano montaż pasów 
bezpieczeństwa. SL zyskał przez to dodatkowe kilogramy, postarano się to jed-
nak zbilansować, stosując aluminium do stworzenia maski, pokrywy bagażnika 
i poszycia drzwi. Ostatnie egzemplarze Pagody zjechały z taśmy w 1971 roku. 
Łącznie powstało 48 912 samochodów we wszystkich odmianach silnikowych. 
Wysoka ilość wyprodukowanych egzemplarzy wynika z kultowego statusu jaki 
to auto uzyskało jeszcze w latach 60-tych. Ogromną zaletą Pagody jest jej nie-
zawodność, stąd jest to tak chętnie poszukiwany klasyk ze stajni Mercedesa. 

HISTORIA EGZEMPLARZA
Mercedes SL oferowany na aukcji kwietniowej to najsłabszy i najwcześniejsza 
odmiana- 230. Modele te są najmniej zaawansowane technicznie, z drugiej stro-
ny uchodzą za najbardziej sportowe. Montowano w nich rozwiercony i zmody-
fikowany silnik z ówczesnej S-klasy połączony z ręcznymi 4-biegowymi skrzynia-
mi. Dopiero później zaczęły przeważać automaty, gdy auto zyskało popularność 
w Stanach Zjednoczonych. Wspomniane jednostki napędowe najlepiej praco-
wały na wysokich obrotach, a zawieszenie miało względnie twarde nastawy. 
Dokładnie taka jest srebrna Pagoda prezentowana przez Ardor Auctions. Auto 
pochodzi z USA i jeszcze zanim dotarło do Europy, przeszło kompletną reno-
wację za oceanem. Karoseria została polakierowana na kolor srebrny, wnętrze 
zaś skompletowano w barwie czerwonej. Połączenie to jest niezwykle stylowe, 
jednak nie odpowiada oryginalnej specyfikacji. Pojazd jest w pełni sprawny me-
chanicznie oraz zarejstrowany. Obecny właściciel często wykorzystywał go do 
przejażdżek rekreacyjnych. Pagoda wymaga pewnych poprawek oraz dopiesz-
czenia kilku elementów, jednak jest znakomitą ofertą dla osób poszukujących 
legendarnego Mercedesa za rozsądne pieniądze.

MODEL HISTORY
The Mercedes-Benz W113 was launched in 1963 during the International Ge-
neva Motor Show. It was the second generation of the prestigious series of 
roadsters named SL. It was nicknamed “Pagoda” thanks to its inbound roof 
shape in the hardtop version, which vaguely resembled the Buddhist temple. 
Attractive body shape of the Pagoda was drawn by the invaluable Paul Bracq, 
who virtually defined a whole design epoch in Mercedes’s history. The W113 
shared many parts with the W111, including independent front suspension, 
dual-circuit braking system and a refined engine. One of the key areas of focus 
during design stage was safety. Crumple zones were introduced, cabin struc-
ture was reinforced, interior was redesigned and seatbelts became available. 
Consequently, the SL gained some extra kilograms, which was balanced out 
by using bonnet, boot lid and doors made of aluminum. Last Pagodas rolled off 
the production line in 1971. Overall a total of 48.912 examples were made 
in various engine specifications. High production output is a result of the cult 
following which the car gained already in the 1960s. A huge asset of the Pagoda 
is its reliability. It is also the reason why this model is one of the most desired 
Mercedes classics.

VEHICLE HISTORY
The Mercedes SL offered on the April auction is the least powerful and earliest 
version dubbed 230. These cars were also the technically sophisticated, but 
are generally regarded as the sportiest. They were fitted with bored out and 
modified engine from the S-class mated to a 4-speed manual gearbox. Later 
on as the car gained popularity in the United States, automatics became more 
popular. The aforementioned engines had to be revved hard to give the best 
they had to offer and the suspension setup was relatively hard. This is exactly 
what the silver Pagoda presented by Ardor Auctions is like. The car comes from 
the USA and was completely restored before it was imported to Europe. The 
body was painted silver and the interior was composed using red upholstery 
and parts. This combination is incredibly stylish, but does not match the original 
specification. Mechanically the car is fully operable and registered. Its current 
owner used it often for recreational drives. The Pagoda does need some minor 
repairs and polishing, but remains a great offer for people who are after a 
reasonably priced, legendary Mercedes.

Engine: 2.3l, I6

Power: 150 break horsepower

Other: manual gearbox, rear-wheel drive

Legal condition: registered in Poland

silnik: 2.3l, R6

moc: 150 koni mechanicznych

inne dane: skrzynia biegów manualna, napęd na tylne koła

stan prawny: zarejestrowany w Polsce
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MG MGB 1966 

Nr nadwozia: GHN3L102137  
- egzemplarz z początku produkcji  
- efektowne zestawienie kolorystyczne  
- po kompleksowej, profesjonalnej renowacji

cena wywoławcza: 65 000 zł (estymacja: 75 000 - 85 000)

   Chassis number: GHN3L102137  
- A car from the first years of production 
- Featuring a very attractive paintwork 
- After a thorough mechanical restoration

Starting Bid: 65 000 PLN (Estimate: 75 000 - 85 000)

HISTORIA MODELU 
MGB jest samochodem, który kontynuował zapoczątkowaną przez MG Midget 
linię niedrogich, lekkich aut sportowych. Wszedł do sprzedaży w roku 1962 i 
wyróżniał się, nowatorską jak na swoje czasy, samonośną konstrukcją. Modele 
konkurencyjne wciąż w dużej mierze opierały się na ramie. Posiadał także – jako 
jeden z pierwszych pojazdów na rynku – kontrolowane strefy zgniotu, mające 
uchronić kierowcę podczas uderzenia w nieodkształcalną barierę nawet przy 
prędkości 48 km/h. Początkowo dostępna była jedynie wersja ze zdejmowa-
nym dachem. Po trzech latach gamę uzupełniła także odmiana hatchback-coupe 
nazwana MGB GT. W późniejszym czasie dołączyła do nich także sześciocy-
lindrowa odmiana MGC i ośmiocylindrowa MGB GT V8. Roadster był jedy-
nie dwuosobowy. Niewielkie tylna kanapa występowała przez krótki czas jako 
opcja i była bardzo rzadko zamawiana. MGB GT mógł pomieścić cztery osoby 
w układzie 2+2. Wersja MGC była oferowana zarówno jako coupe, jak i  road-
ster. GT V8 pojawiało się jedynie w nadwoziu coupe. Ofertę silników na rynku 
brytyjskim otwierał czterocylindrowy motor o pojemności 1.8 litra i mocy 95 
KM. Pojazd był również oferowany w Ameryce. Z zewnątrz różnił się chociażby 
zderzakami dostosowanymi do tamtejszych norm bezpieczeństwa. Na skutek 
przepisów dotyczących ochrony środowiska moc w pewnym momencie spadła 
do zaledwie 70 KM. Produkcja MGB zakończyła się w 1980 roku. Łącznie z 
taśmy zjechało niemal 524 000 egzemplarzy wszystkich wersji.
 
HISTORIA EGZEMPLARZA
MGB oferowane przez Ardor Auctions opuściło fabrykę w 1966 roku i było 
oryginalnie przeznaczone na rynek amerykański. Auto było użytkowane w 
Kalifornii do roku 2002, kiedy to zostało wyeksportowane do Polski. Nowy 
właściciel zdecydował się na pełną renowację pojazdu. Odbudowa trwała dwa 
lata i obejmowała kompleksowe prace blacharskie, lakiernicze, mechaniczne 
oraz odnowę wnętrza. Karoseria została polakierowana na kolor - British Ra-
cing Green - wybrany z palety Lotus Cars. Nawet po 12 latach użytkowania 
powłoka lakiernicza wciąż wygląda bardzo świeżo. Uwagi wymagają jedynie po-
krywa bagażnika oraz przednie „kły” na oryginalnym, chromowanym zderzaku. 
Są to jedyne ślady, jakie mijający czas zostawił na tym przepięknym roadsterze. 
Dach jest w stanie idealnym, w ostatnim czasie otrzymał nowe szyby z two-
rzywa sztucznego. Ciekawym dodatkiem jest stalowy bagażnik na klapę, który 
był wyposażeniem akcesoryjnym. Wnętrze to ogromny atut tego egzemplarza. 
Właściciel pozwolił sobie na odejście od oryginału i zamontował drewnianą 
deskę rozdzielczą, która pięknie komponuje się z jasną tapicerką z wysokoga-
tunkowej skóry. Samochód jest po gruntownym przeglądzie, podczas którego 
wymieniono klawiaturę zaworową oraz dokonano podstawowych czynności 
serwisowych. MG B prowadzi się jak na kultowego roadstera przystało, a do-
datkowego smaku nadaje mu stylowe połączenie kremowego wnętrza z legen-
darną zielenią. 

MODEL HISTORY
MG MGB continues MG’s line of relatively inexpensive, lightweight sports cars, 
started by the MG Midget in 1961. It went on sale in 1962 and was distingu-
ished by a monocoque structure. At a time when all the competitors were still 
using body-on-frame structure, this was a huge innovation. It was also one of 
the first cars on the market to utilize crumple zones, which were designed to 
protect the driver during a head-on crash into a non-deformable barrier at 
speeds up to 48 kilometres an hour. Initially, the only version on sale was one 
with a removable roof. Three years later, the line-up was joined by a hatchback 
coupé version, called MGB GT. Later on, two more varieties were introduced: 
a six-cylinder MGC and an eight-cylinder MGB GT V8. First of the aforemen-
tioned varieties was a two-seater (for a brief moment, a small back seat was 
available as an optional extra, but was very rarely chosen by customers), while 
the second had just enough room to fit four people inside (2+2 layout). The 
MGC version was available in either coupé or roadster guise, whereas the GT 
V8 was sold exclusively with a fixed roof. At the bottom of the engine line-up 
in Britain there was a four-cylinder, 1.8-litre engine developing 95 BHP. The 
car was also sold on the American market, where its engine had to be tuned 
down to just 70 BHP at some point, as a result of making it compliant with US 
environmental laws. MG MGB was manufactured till 1980. Overall, 524 000 
examples were produced in different versions.
 
VEHICLE HISTORY
The MG B presented on the auction organised by Ardor Auctions was made 
in 1966 and was originally destined for the American market. It was used in 
California until 2002, when it was shipped to Poland. Its new owner decided 
have a full restoration done. It took two years and included thorough resto-
ration works on bodywork, paintwork, mechanics and interior. The bodywork 
has a new British Racing Green paintwork chosen from the Lotus Cars colour 
pallet. Even after 12 years of use the paintwork still looks fresh. The only things 
requiring work are the boot lid and front “teeth” on the original, chrome bum-
per. These are the only signs of wear and tear on this beautiful roadster. The 
roof is in ideal condition and was recently fitted with new plastic windows. An 
interesting feature is a steel storage mounted on the boot lid, which was an 
accessory. The interior is a huge asset of this example. The owner decided to 
steer away from the original specification and had a wooden dashboard fitted, 
which matches the bright, high-quality leather upholstery. The car underwent a 
thorough mechanical inspection, during which valve rocker arms were replaced 
and regular maintenance tasks were performed. The MG B drives as a cult 
roadster should. Stylish combination of a cream interior with legendary green 
paint is an icing on the cake.

Engine: 1.8l, I4

Power: 95 break horsepower

Other: manual, four-speed gearbox, rear-wheel drive.

Legal condition: registered in Poland, yellow number plates

silnik: 1.8l, R4

moc: 95 koni mechanicznych

inne dane: skrzynia biegów manualna 4-biegowa, napęd na tylne koła

stan prawny: zarejestrowany w Polsce, żółte tablice
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VOLVO PV 544 1960 

Nr nadwozia: 327370  
Auto świeżo po renowacji  
Bardzo atrakcyjny kolor  
Wysoki poziom prac restauracyjnych 

cena wywoławcza: 45 000 zł (estymacja: 65 000 - 80 000)

   Chassis number: 327370  
Recently restored 
Very attractive paint colour 
High quality restoration work 

Starting Bid: 45 000 PLN (Estimate: 65 000 - 80 000)

HISTORIA MODELU 
Volvo PV544, zaprezentowane w roku 1958, było zmodernizowaną odmianą 
wcześniejszego modelu PV444. Cztery czwórki oznaczały 4 cylindry, 40 KM 
mocy i 4 osoby. PV jest zaś skrótem od person vagnar, czyli dosłownie “samo-
chód osobowy”. Zakres poczynionych zmian był największy od czasu wprowa-
dzenia PV444 na rynek w roku 1944.Zwiększono powierzchnię przeszkleń by 
poprawić widoczność oraz stworzono nową deskę rozdzielczość. By popra-
wić bezpieczeństwo podróżnych w górnej części była wyściełana materiałem 
tapicerskim. Volvo PV544 było również pierwszym samochodem w którym 
seryjnie montowano trzypunktowe pasy bezpieczeństwa, wynalazek Nilsa 
Bohlina. Powiększono również przestrzeń pasażerską z tyłu. W 1961 roku za-
stosowano napięcie 12 V w układzie elektrycznym. Nadwozie typu fastback, 
które łatwo pomylić z naszą rodzimą Warszawą,  było samonośne, lecz już od 
początku krytykowane za przestarzałość. Kształt bryły zachował się jednak do 
końca produkcji. Do wyboru były dwie jednostki napędowe, 1.6 oraz mocniej-
sza 1.8, specjalnie opracowane do modelu P1800. Z gaźnikiem Zenith osiągała 
ona moc 75 KM, a z gaźnikami Twin SU nawet 90 KM. Można było je połączyć 
z czterobiegową skrzynią manualną. Ze względu na lekkość auta, w najmoc-
niejszych wariantach przyspieszało do setki w 10 sekund. Napęd był konse-
kwentnie prowadzony na koła tylne. Na wszystkich kołach stosowano hamulce 
bębnowe sterowane hydraulicznie. Przyczyną legendy tych aut stał się sport. Na 
przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych model PV544 stał się jednym z 
samochodów rajdowych odnoszących największe sukcesy.

HISTORIA EGZEMPLARZA
Volvo wystawione na sprzedaż n aukcji 22 kwietnia trafiło do Polski ze Szwecji 
w zeszłym roku. Jego renowacja rozpoczęła się na początku roku 2017. Nowy 
właściciel zdecydował się na zmianę koloru nadwozia, na głęboki bordowy z hi-
storycznej palety Volvo. Samochód po odbudowie blacharsko-lakierniczje pre-
zentuje się naprawdę wyśmienicie. Wnętrze zostało odtworzone w tej samej 
tonacji kolorystycznej, z wysokiej jakości materiałów. Jedyną współczesną mo-
dyfikacją jest zastąpienie linoleum na podłodze auta czarnym dywanem. Wszel-
kie elementy eksploatacyjne zostały wymienione, a galanteria pieczołowicie 
skompletowana. Największą zaletą Volvo PV544 jest fakt, że auto jest świeżo po 
pracach restauracyjnych. Można zaryzykować twierdzenie, że obecnie prezen-
tuje się bardziej efektownie niż w swojej oryginalnej specyfikacji. To doskonały 
eksponat do uzupełniania kolekcji zabytkowych Volvo lub fantastyczny klasyk do 
rekreacyjnych przejażdżek. 

MODEL HISTORY
Launched in 1958, the Volvo PV544 was an overhauled version of the earlier 
PV444 model. Four fours stood for four cylinders, 40 BHP and four people. PV 
on the other hand stood for “person vagnar”, which is Swedish for “passenger 
car”. This was the most complex overhaul since the PV444 was first launched 
in 1944. Size of the windows was increased to improve visibility and the dash-
board was completely redesigned. To improve passenger safety, it was padded 
with special soft upholstery. The Volvo PV544 was also the first car to be fitted 
with three-point seatbelts (Nils Bohlin’s invention) as standard. There was also 
more passenger room in the back. In 1961, a 12-volt electric system was in-
troduced. A fastback-style body, which can easily be confused with the Polish 
Warszawa, was a modern monocoque, but its design was criticised by some for 
looking a bit outdated from early on. Despite this, basic shape was preserved till 
the end of production. Customers could choose between two power units, a 
1.6 and a more powerful 1.8-litre, designed specifically for the P1800. Equipped 
with a Zenith carburettor it developed 75 BHP; with Twin SU carburettors 
power output rose to 90 BHP. They were both coupled to a four-speed manual 
gearbox. Thanks to the car’s lightweight body, the most powerful version could 
accelerate to 100 kph in as little as 10 seconds. Power was sent to the rear 
wheels. The car was fitted with hydraulically assisted drum brakes all round. It 
became legendary thanks to its motorsport pedigree. In the late 50s and early 
60s the PV544 became one of the most successful rally cars.

VEHICLE HISTORY
The Volvo auctioned on April 22nd was brought to Poland from Sweden last 
year. Restoration began in 2017. The new owner decided to repaint the car 
using a different paint colour – a deep maroon from Volvo’s historical colour 
palette. After a body- and paintwork restoration the car looks truly amazing. 
The interior was refurbished with the original colour combination using high-
-quality materials. The only contemporary modification was replacing lino with 
a black carpet. All consumables have been replaced, while all accessories have 
been compiled. The biggest asset of this particular Volvo PV544 is the fact that 
it has been recently restored. One could say that it looks more impressive now 
than in its original specification. It’s a perfect match to a collection of vintage 
Volvos and a fantastic classic car for recreational drives.

Engine: 1.6l, I4

Power: 60 break horsepower

Other: manual gearbox, rear-wheel drive

Legal condition: paid up, not registered

silnik: 1.6l, R4

moc: 60 koni mechanicznych

inne dane: skrzynia biegów manualna 4-biegowa, napęd na tylne koła

stan prawny: opłacony, niezarejestrowany
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MG MGB 1972

Nr nadwozia: GHN5UD299068G  
Najpopularniejszy brytyjski roadster 
Samochód sprawny i gotowy do jazdy 
Idealny początek przygody z motoryzacją klasyczną

cena wywoławcza: 38 000 zł (estymacja: 50 000 - 65 000)

   Chassis number: GHN5UD299068G  
The most popular British roadster 
Efficient car, ready for use 
Ideal as a first classic car

Starting Bid: 38 000 PLN (Estimate: 50 000 - 65 000)

HISTORIA MODELU 
MGB jest samochodem, który kontynuował zapoczątkowaną przez MG Midget 
linię niedrogich, lekkich aut sportowych. Wszedł do sprzedaży w roku 1962 i 
wyróżniał się, nowatorską jak na swoje czasy, samonośną konstrukcją. Modele 
konkurencyjne wciąż w dużej mierze opierały się na ramie. Posiadał także – jako 
jeden z pierwszych pojazdów na rynku – kontrolowane strefy zgniotu, mające 
uchronić kierowcę podczas uderzenia w nieodkształcalną barierę nawet przy 
prędkości 48 km/h. Początkowo dostępna była jedynie wersja ze zdejmowa-
nym dachem. Po trzech latach gamę uzupełniła także odmiana hatchback-coupe 
nazwana MGB GT. W późniejszym czasie dołączyła do nich także sześciocy-
lindrowa odmiana MGC i ośmiocylindrowa MGB GT V8. Roadster był jedy-
nie dwuosobowy. Niewielkie tylna kanapa występowała przez krótki czas jako 
opcja i była bardzo rzadko zamawiana. MGB GT mógł pomieścić cztery osoby 
w układzie 2+2. Wersja MGC była oferowana zarówno jako coupe, jak i  road-
ster. GT V8 pojawiało się jedynie w nadwoziu coupe. Ofertę silników na rynku 
brytyjskim otwierał czterocylindrowy motor o pojemności 1.8 litra i mocy 95 
KM. Pojazd był również oferowany w Ameryce. Z zewnątrz różnił się chociażby 
zderzakami dostosowanymi do tamtejszych norm bezpieczeństwa. Na skutek 
przepisów dotyczących ochrony środowiska moc w pewnym momencie spadła 
do zaledwie 70 KM. Produkcja MGB zakończyła się w 1980 roku. Łącznie z 
taśmy zjechało niemal 524 000 egzemplarzy wszystkich wersji.

HISTORIA EGZEMPLARZA
Samochód oferowany przez Ardor Auctions opuścił fabrykę British Leyland w 
Abingdon w 1972 roku. Auto było oryginalnie przeznaczone na rynek ame-
rykański. MG zostało sprowadzone do Polski z Holandii w 2017 roku. Pojazd 
był oryginalnie wyposażony w chromowane zderzaki, które w przeciwieństwie 
do montowanych od 1974 roku zderzaków plastikowych, znacznie dodają mu 
urody i lekkości. Samochód miał w przeszłości stłuczkę. Naprawy wymagał lewy 
przedni błotnik, jednak jakość prac, biorąc pod uwagę to kiedy zostały wyko-
nane, jest naprawdę zadowalająca. Samochód ma na karoserii drugi lakier. Po-
włoka nosi ślady użytkowania i wymaga pewnych poprawek. Mechaniczne auto 
jest bez zarzutu, silnik pracuje równo, a zawieszenie jak i układ hamulcowy nie 
wymagają ingerencji mechanika. MGB to idealny klasyk na start, auto na pewno 
rozbudzi apetyt na dalszą przygodę z zabytkową motoryzacją.

MODEL HISTORY
MG MGB continues MG’s line of relatively inexpensive, lightweight sports cars, 
started by the MG Midget in 1961. It went on sale in 1962 and was distingu-
ished by a monocoque structure. At a time when all the competitors were still 
using body-on-frame structure, this was a huge innovation. It was also one of 
the first cars on the market to utilize crumple zones, which were designed to 
protect the driver during a head-on crash into a non-deformable barrier at 
speeds up to 48 kilometres an hour. Initially, the only version on sale was one 
with a removable roof. Three years later, the line-up was joined by a hatchback 
coupé version, called MGB GT. Later on, two more varieties were introduced: 
a six-cylinder MGC and an eight-cylinder MGB GT V8. First of the aforemen-
tioned varieties was a two-seater (for a brief moment, a small back seat was 
available as an optional extra, but was very rarely chosen by customers), while 
the second had just enough room to fit four people inside (2+2 layout). The 
MGC version was available in either coupé or roadster guise, whereas the GT 
V8 was sold exclusively with a fixed roof. At the bottom of the engine line-up 
in Britain there was a four-cylinder, 1.8-litre engine developing 95 BHP. The car 
was also sold on the American market, where its engine had to be tuned down 
to just 70 BHP at some point, as a result of making it compliant with US envi-
ronmental laws. The US-version was also distinguished by different bumpers 
(also referred to as “five-mile bumpers”), which also had to be changed due to 
American safety regulations. MG MGB was manufactured till 1980. Overall, 524 
000 examples were produced in different versions. 

VEHICLE HISTORY
The car offered by Ardor Auctions left the British Leyland factory in Abingdon 
in 1972. It was originally destined for the American market and eventually fo-
und its way to Holland, from where it was shipped to Poland in 2017. It was 
originally fitted with chromed bumpers which improve the overall looks and 
add optical lightness, contrary to plastic bumpers that were fitted from 1974. 
The car was involved in a minor accident. Front left wing needed repair, but the 
quality of work is more than good enough, given the time it took to perform 
them. The car was fully repainted in the past. Its current paint shows a few signs 
of wear and tear and needs some work. Mechanically, the car is faultless, engine 
runs smoothly, suspension and brakes are also sound. The MGB is a perfect 
first-time classic car and will surely increase appetite for further adventure 
with classic motoring.

Engine: 1.8l, I4 

Power: 95 break horsepower

Other data: manual, four-speed gearbox, rear-wheel drive

Legal status: paid, not registered

silnik: 1.8l, R4

moc: 95 koni mechanicznych

inne dane: skrzynia biegów manualna 4-biegowa, napęd na tylne koła

stan prawny: opłacony, niezarejestrowany
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JAGUAR E-TYPE 1968

Nr nadwozia: 1E16737  
Najbardziej rozpoznawalny brytyjski roadster 
Bardzo rzadki model - seria 1.5 
Samochód po kompleksowej i drobiazgowej renowacji

cena wywoławcza: 360 000 zł (estymacja: 420 000 - 480 000)

   Chassis number: 1E16737  
The most recognizable British Roadster 
Very rare model – Series 1.5 
Vehicle after a thorough and meticulous restoration

Starting Bid: 360 000 PLN (Estimate: 420 000 - 480 000)

HISTORIA MODELU 
Ten brytyjski samochód, stanowiący ikonę stylu i elegancji lat 60-tych, zadebiu-
tował 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 mo-
delu wypowiedział się sam Enzo Ferrari, nazywając E-Type'a "najpiękniejszym 
autem w historii motoryzacji". Nowością w tamtych latach było zastosowanie 
niezależnego zawieszenia tylnego, zaprojektowanego przez Boba Knighta. E-Ty-
pe miał również hamulce tarczowe zarówno z przodu jak i z tyłu, co stanowiło 
kontynuację myśli technicznej zastosowanej w modelu XK150. Klienci Jaguara 
mieli do wyboru trzy wersje nadwozia: dwudrzwiowe, dwuosobowe coupe, ro-
adstera i wprowadzone w 1966 roku coupe mieszczące cztery osoby w ukła-
dzie 2+2. Ta ostatnia odmiana miała nieco powiększony rozstaw osi. Pierwsza 
seria modelu napędzana była - znanym już z wcześniejszych modeli - 6-cylin-
drowym, rzędowym silnikiem typu XK. W E-typie miał on pojemność 3.8 litra 
i moc 269 KM. Pozwalał on na osiągnięcie 100km/h w czasie poniżej 7 sekund. 
Jeszcze w pierwszej serii modelu, począwszy od grudnia 1964 roku, zaczęto 
montować nowszy, 4.2 litrowy motor. Miał taką samą moc co poprzednik, wy-
twarzał natomiast większy moment obrotowy (385 zamiast 353 Nm). W roku 
1967 na rynku pojawiła się zmodyfikowana wersja Jaguara, tak zwana “seria 1.5” 
wyposażona w silnik 4.2. Ze względu na restrykcyjne prawo dotyczące emisji 
spalin na rynku amerykańskim, potrójne gaźniki SU zostały zastąpione dwoma 
urządzeniami firmy Stromberg, co obniżyło osiągi do 245 koni mechanicznych. 
Seria 1.5 była produkowana od 1967 do 1968 roku i była najrzadszym mode-
lem tego legendarnego auta. Łącznie powstało 6726 egzemplarzy, z czego 2801 
aut z otwartym nadwoziem. E-Type od dawna cieszy się ogromną popularno-
ścią wśród kolekcjonerów. Ceny tego Jaguara stale rosną, seria 1.5  natomiast, 
jest najbardziej cenioną zaraz po początkowej serii 1.

MODEL HISTORY
This quintessentially British vehicle is a style icon of the 1960’s made its first 
public appearance in front of the audience of the 1961 Geneva Motor Show 
to the amazement of the crowd. Its body was designed by Malcolm Sayer and 
was distinguished by its svelte, streamlined shape with a long bonnet. Even Enzo 
Ferrari himself expressed his view on the E-Type’s styling. On its release he 
described it as “the most beautiful car in history of motoring”. The E-Type was 
fitted with independent rear suspension designed by Bob Knight, which was 
considered a novelty at the time. What’s more, it also had disc brakes all-round. 
This was a development of engineering solutions first used on the XK150. Cu-
stomers could choose between three body styles: a two-door, two-seat coupe, 
a roadster and a 2+2 four-seater version of the coupé, which was introdu-
ced in 1966 with a longer wheelbase. Series 1 of the E-Type was powered 
by a 6-cylinder XK engine, already known from older Jaguar models. In this 
application it displaced 3.8 litres and developed 269 BHP, which was enough 
to accelerate the car from standstill to 100 km/h in under 7 seconds. From 
December 1964, Series 1 received a bigger 4.2-litre engine. It produced the 
same amount of power as its predecessor, but had more torque – 385 instead 
of 353 Newton metres. In 1967 a modified version, the so called “Series 1.5” 
was introduced with a 4.2 litre engine. As a result of strict emission regulations 
on the American market, triple SU carburettors were replaced by two Strom-
berg-made units, which resulted in a power drop to 245 break horsepower. 
Series 1.5 was manufactured from 1967 to 1968 and was the rarest version 
of this legendary vehicle. Overall a total of 6726 examples was made, 2801 of 
which were convertibles. The E-Type has been hugely popular with collectors 
for a long time. Prices keep rising, whereas the Series 1.5 is the second most 
appreciated after the initial Series 1.

Engine: 4.2l, I6 

Power: 245 break horsepower

Other: four-speed manual gearbox, rear-wheel drive

Legal condition: registered in Poland 

silnik: 4.2l, R6

moc: 245 koni mechanicznych

inne dane: skrzynia biegów manualna 4-biegowa, napęd na tylne koła

stan prawny: zarejestrowany w Polsce





HISTORIA EGZEMPLARZA
Jaguar E-Type prezentowany w katalogu to egzemplarz wyprodukowany w 
1968 roku. Samochód o numerze seryjnym 1E16737 opuścił fabrykę jako 
czerwony roadster i trafił do Stanów Zjednoczonych. Pojazd sprowadzono do 
Polski trzy lata temu. Właściciel podjął decyzję o kompletnej odbudowie auta. 
Jakość prac renowacyjnych stoi na bardzo wysokim poziomie. Cały proces trwał 
około półtora roku. Zdecydowano się na pokrycie karoserii oryginalnym lakie-
rem z palety Jaguara, kultowym British Racing Green. Wnętrze obszyto skórą 
w kolorze piaskowym, co stanowi bardzo klasyczne zestawienie wraz z nad-
woziem. Prace blacharskie i lakiernicze odznacza bardzo wysoka jakość wyko-
nania. Materiały, których użyto do wykończenia wnętrza są wierne oryginałom. 
Chromy prezentują się znakomicie, a pojazd sprawia wrażenie jak gdyby dopie-
ro opuścił warsztat renowacyjny. Poza nowym lakierem, samochód otrzymał 
dach pokryty czarnym materiałem typu Sonnenland. Właściciel użytkował auto 
wyłącznie rekreacyjnie. Prace restauracyjne nie obejmowały odbudowy silnika, 
ponieważ nie wykazywał oznak zużycia. Samochód odpala bez najmniejszych 
problemów, nawet po dłuższym postoju. Wszystkie mechanizmy są sprawne. 
Właściciel dołącza do samochodu, pełną dokumentację z odbudowy. Auto jest 
zarejestrowane na białe tablice rejestracyjne i gotowe do jazdy. Opisywany Ja-
guar to bardzo interesująca oferta. Zainwestowano w niego wiele środków i 
poświęcono wiele czasu, dzięki czemu dziś prezentuje się wręcz fenomenalnie. 
Auto da wiele radości podczas rekreacyjnych przejażdżek, będąc jednocześnie 
klejnotem niejednej kolekcji klasycznych aut.

VEHICLE HISTORY
This Jaguar E-Type featured in the catalogue rolled off the production line 
in 1968. The vehicle with a serial number 1E16737 left the factory as a red 
roadster and was originally sold in America. The car was shipped to Poland 
three years ago. The owner decided to completely rebuild the car. The quality 
of works that were carried out is very high – the whole process took about a 
year and a half. The owner decided to paint the body using an original colour 
from the Jaguar colour range – classic British Racing Green. The interior was 
wrapped in sand-coloured leather, creating a classic colour combination. Qu-
ality of restoration work carried out on the body and paint is on a very high 
level. Trim materials were chosen to match the original ones. Chrome elements 
are in great condition and the whole car looks as if it just left the restoration 
workshop. Apart from the new paint, the car received a new roof covered with 
dark Sonnenland fabric. The owner used the car only as a means of recreation. 
Restoration works did not include rebuilding the engine as it didn’t show any 
signs of wear. The car starts immediately, even after sitting for a long time. All 
features and mechanisms work properly. Documentation of the whole resto-
ration process is included with the car. The vehicle is registered with regular, 
non-vintage white number plates and ready to drive. The Jaguar in question 
is a hugely interesting offer. A lot of means and time have been invested in it, 
which results in its phenomenal condition. It will bring its driver heaps of joy on 
recreational weekend drives, while still remaining a crown jewel in numerous 
classic car collections.
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LANCIA FULVIA 3 1972

Nr nadwozia: 818630078899  
Odnowiona powłoka lakiernicza 
Bardzo atrakcyjne zestawienie kolorystyczne 
Legendarna sylwetka włoskiego coupé

cena wywoławcza: 45 000 zł (estymacja: 55 000 - 70 000)

   Chassis number: 818630078899   
Restored paintwork 
Featuring a very attractive colour combination 
Legendary shape of an Italian coupé

Starting Bid: 45 000 PLN (Estimate: 55 000 - 70 000)

HISTORIA MODELU 
Lancia Fulvia jest uznawana za jedno z najładniejszych aut z dekady lat 60. i 70. 
Odnosiła również liczne sukcesy w sportach motorowych i na stałe zapisała się 
w kanonie włoskich aut tego okresu. Jej rynkowa kariera zaczęła się od prezen-
tacji podczas salonu samochodowego w Genewie w 1963 roku. Ten przed-
nionapędowy samochód klasy średniej zastąpił tylnonapędowy model Appia, 
którego stylizacja nadal tkwiła w poprzedniej epoce. Początkowo w ofercie była 
jedynie wersja sedan, nosząca nazwę Berlina. Za jej kształty odpowiadał Pie-
ro Castagnero, zaś pod maską zastosowano silnik w niecodziennym układzie 
V4. Wpierw jego pojemność wynosiła 1199 cm3, później wzrastała stopniowo 
przez 1216, 1231, aż po 1298 cm3. Moc wynosiła, w zależności od warian-
tu, od 58 KM aż do 92 KM w odmianach sportowych. W limitowanej wersji 
Rallye zastosowano także silnik 1.6 o mocy 115-132 KM. Po wersji sedan, w 
1965 przyszła kolej na model coupé. Prócz różnic wizualnych charakteryzo-
wała się także krótszym rozstawem osi. W tym samym roku na rynek weszła 
wersja sport, czyli fastback stylizowany przez słynną firmę Zagato. Bazował on 
na nadwoziu coupé, ale miał bardziej agresywną i aerodynamiczną sylwetkę. W 
1969 roku sedan przeszedł drobny lifting, coupé i sport zmodernizowano rok 
później. Tak powstała druga seria, której głównym atutem było wprowadzenie 
5-biegowej skrzyni biegów. Fulvia pozwoliła Lancii na powrót do motorsportu, 
po tym jak marka rozstała się z Formułą 1 w roku 1955. Tym razem skupiono 
się na rajdach zamiast na wyścigach. Wyczynowe odmiany Fulvii zapoczątkowały 
świetną passę producenta w tej dyscyplinie, co  pozwoliło Lancii  wygrać w 
sezonie 1972 tytuł Mistrza Świata wśród konstruktorów (IMC). Ostatnie Fulvie 
wyjechały z fabryki w 1976 roku, a ich następcą stał się model Beta. Wyprodu-
kowano 58 tysięcy serii pierwszej i 83 tysiące serii drugiej wersji coupé. 

HISTORIA EGZEMPLARZA
Oferowana przez nasz Dom Aukcyjny Lancia Fulvia przyjechała do Polski z 
Holandii w 2016 roku. Auto jest zarejestrowane w Polsce oraz ubezpieczo-
ne. Przed wyjechaniem na polskie drogi Lancia przeszła kompleksowy serwis. 
Prace obejmowały między innymi uszczelnienie silnika oraz naprawienie układ 
hamulcowego. Powłoka lakiernicza auta została profesjonalnie odnowiona. 
Wnętrze jest w stanie oryginalnym i pozwala poczuć niepokorny charakter 
włoskich aut sportowych. Również efektowne felgi świetnie współgrają z ostrą, 
czerwoną barwą karoserii. To pełnokrwiste włoskie coupé tylko czeka, by za 
jego kierownicą usiadł doświadczony kierowca, który wyciśnie maksimum z tej 
małej, acz zrywnej jednostki. Frajdy z jazdy nie psuje nawet przedni napęd, który 
jest ewenementem w połączeniu z silnikiem w układzie V4. Lancia Fulvia to 
propozycja dla tych, którzy cenią sobie włoski temperament oraz oryginalność. 
W tym aucie łatwo się wyróżnić spośród innych klasyków, a przy tym ożywić 
wspomnienia o rajdowych legendach. 

MODEL HISTORY
The Lancia Fulvia is regarded by many as one of the prettiest cars of the 60’s 
and 70’s. It was also very successful in motorsport and went down in history 
as one of the most iconic Italian cars from the period. Its market career began 
with its introduction at the Geneva Motor Show in 1963. This middle-class, 
front-wheel drive saloon car replaced the rear-wheel drive Appia, which sty-
ling-wise was deeply rooted in the previous era. Initially it was only offered as a 
4-door saloon named Berlina. Its styling was done by Piero Castagnero. Under 
the bonnet there was an innovative and unusual V4 engine displacing 1199 
cc, which was then gradually increased to 1216, 1231 and eventually 1298 cc. 
Power output was dependent on the variant and ranged from 58 to 92 BHP 
in sports versions. Limited Rallye version was powered by a 1.6-litre engine 
developing from 115 to 132 BHP. From 1965, customers could also choose 
a coupé version, which was added to the model range alongside the saloon. 
Apart from styling tweaks it was distinguished by shorter wheelbase. 1965 was 
also the year in which the Sport version was introduced – a fastback styled by 
Zagato, based on a coupé version, but with more aggressive and aerodynami-
cally efficient styling. In 1969 the saloon version was modernized; coupé and 
sport versions underwent a similar treatment a year later. Updated cars are 
known as Series II. The most significant change was the introduction of a five-
-speed gearbox. It was with the Fulvia that Lancia went officially back into mo-
torsport after its withdrawal from Formula 1 in 1955. This time the effort was 
focused on rallying rather than racing, whereas rally versions of the Fulvia laid 
foundations for the legend of the Italian brand in this sport. Numerous wins 
were achieved thanks to this model, including the International Championship 
for Manufacturers in the 1972 season. Production of the Lancia Fulvia ceased 
in 1976, when it was replaced by the Beta. A total of 58 thousand examples of 
the Series I and 83 thousand of the Series II coupé was made.

VEHICLE HISTORY
The Lancia Fulvia auctioned by our auction house was imported to Poland 
from Holland in 2016. It is currently registered in Poland and insured. Before 
it hit Polish roads, the Lancia underwent a thorough maintenance. Works in-
cluded i.a. removing leaks from the engine and repairing the braking system. 
Paintwork was professionally refurbished. The interior is in original condition 
and lets one feel the unique and slightly arrogant character of Italian sports 
cars. Attractive wheels are a perfect match to the sharp, red exterior colour. 
This thoroughbred Italian coupe cannot wait until an experienced driver gets 
behind its wheel and extracts the most out of this small, but potent little en-
gine. Even front-wheel drive layout, an extreme rarity in combination with a 
V4 engine, cannot spoil the driving fun. The Lancia Fulvia is an ideal choice for 
those who appreciate Italian flamboyance and unique character. This car easily 
draws attention in the sea of other classic cars and brings back memories of 
rallying legends.

Engine: 1.3l, V4 

Power: 88 break horsepower

Other: coupé body style, front-wheel drive

Legal condition: registered in Poland

silnik: 1,3l, V4

moc: 88 koni mechanicznych

inne dane: nadwozie coupé, napęd na przód

stan prawny: zarejestrowany w Polsce
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FIAT  500 1967

Nr nadwozia: PS064657  
Absolutna ikona włoskiej motoryzacji 
Auto po kompleksowej renowacji 
Prostota i piękno w czystej postaci

cena wywoławcza: 40 000 zł (estymacja: 50 000 - 65 000)

   Chassis number: PS064657  
Unquestionably one of the most recognizable Italian cars 
After thorough restoration 
Simplicity and beauty in their purest form

Starting Bid: 40 000 PLN (Estimate: 50 000 - 65 000)

HISTORIA MODELU 
Fiat 500 nie tyle zmotoryzował powojenną Italię, co stał się wręcz symbo-
lem włoskiego stylu życia, designu i jednym z bardziej lubianych samochodów 
wszechczasów. Model zadebiutował w 1957 roku. Odbudowujące się po woj-
nie Włochy potrzebowały taniego, masowego auta. Od 1955 roku dostępny 
na rynku był mocno zbliżony model 600. Fiat zdecydował się jednak na wpro-
wadzenie do gamy pojazdu jeszcze mniejszego. Pięćsetka miała zaledwie 2,97 
metra długości. Karoserię zaprojektował Dante Giacosa. Dwucylindrowy silnik 
chłodzony powietrzem umieszczono z tyłu. Napęd był przekazywany na tylną 
oś. Co ciekawe, nie zastosowano tu silnika dwusuwowego, montowanego w 
podobnych autach konkurencyjnych marek. Pierwsza wersja Fiata 500 osiągała 
moc 13,5 KM z 497 cm3 pojemności. Do podstawowego wyposażenia należał 
rolldach, drzwi zaś otwierały się w stronę przeciwną do kierunku jazdy. Moc-
niejsza wersja Sport miała silnik rozwiercony do 499 cm3. Pojemność ta stała 
się standardem w roku 1960, a moc wzrosła do 17 KM. Późniejsze wersje, 
począwszy od produkowanego od 1965 roku 500F, miały już drzwi otwiera-
ne w tradycyjnym kierunku. Stopniowo unowocześniano także wnętrze auta 
i dodawano coraz więcej elementów poprawiających komfort podróżowania. 
Występowały również edycje sportowe modyfikowane przez firmy Abarth 
czy Giannini. Oferowano także nadwozie kombi (Giardineria) czy stosunkowo 
rzadkie Jolly Ghia, z materiałowym dachem i bez drzwi. Produkcję zakończono 
w 1975 roku. Przez ostatnie trzy lata Fiat 500 występował w ofercie produ-
centa równolegle ze swym następcą – modelem 126. Była to odmiana 500R 
wzbogacona o zsynchronizowaną skrzynię biegów. Ogółem wyprodukowano 
niemal 4 miliony egzemplarzy tego uroczego samochodu. Mimo tego jest dość 
poszukiwanym klasykiem – zwłaszcza od czasu debiutu nowoczesnej wersji Fia-
ta 500. Z drugiej strony w swojej ojczyźnie nadal można spotkać 500-tki służące 
jako samochód do codziennej jazdy.

HISTORIA EGZEMPLARZA
Fiat 500 został sprowadzony do Polski z Holandii. Wcześniej był użytkowany w 
rodzimych Włoszech. Auto jeszcze w Holandii przeszło kompleksową renowa-
cję i na żywo prezentuje się naprawdę zjawiskowo. Proces restauracji jest udo-
kumentowany i będzie dostępny do wglądu. Samochód kusi swoją elegancją 
dzięki beżowej barwie i brązowemu wnętrzu. Auto jest w pełni sprawne tech-
niczne, w zeszłym roku bez najmniejszych problemów odbyło na kołach podróż 
na zlot samochodów zabytkowych z Łodzi do Wrocławia i z powrotem. Po kilku 
miesiącach garażowania w okresie zimowym silnik odpalił za pierwszym razem, 
co świadczy o jego doskonałej kondycji technicznej. Fiat 500 jest dość popular-
nym klasykiem, jednak nie umniejsza to jego kolekcjonerskiej wartości. Genialna 
filigranowa konstrukcja do dziś wzbudza wiele sympatii oraz sprawdza się w 
codziennym ruchu, nie tylko na ciasnych i krętych uliczkach Italii. 

MODEL HISTORY
The original Fiat 500 is the car that motorized post-World War II Italy, but the-
re’s much more to it than that. It also became the icon of the Italian design and 
lifestyle and one of the most loved cars of all time. History of this legendary 
vehicle started with its debut in 1957. The car was eagerly awaited. At the time, 
Italy was recovering from the war and needed an inexpensive and simple car. 
The 600 model, visually similar to the 500, was on sale from 1955. Despite this, 
Fiat decided to introduce an even smaller car. The 500 was just 2,97 metres 
long. Its body was designed by Dante Giacosa, whereas its basic design charac-
teristics included maximum simplicity and a two-cylinder, air-cooled engine. It 
was mounted in the back and sent its power to the rear wheels. Many of Fiat’s 
rivals used two-stroke engines back then, but the Italians begged to differ. The 
engine of the first generation 500 had 497 cc of displacement and developed 
13.5 BHP. It had a rolling roof fitted as standard and doors opening backwards. 
A more powerful Sport version had an engine bored out to 499 cc. An engine 
of such displacement became standard in 1960, with power increased to 17 
BHP. Later models, starting with 500F launched in 1965, had conventional, for-
ward-opening doors. Over time, the interior of the car was gradually refreshed 
and many comfort-enhancing optional extras were introduced. Sports versions 
modified by companies such as Abarth or Giannini were also available. The 500 
was also available as an estate (called Giardiniera) or in a rare, doorless Jolly 
Ghia version, sporting a canopy roof. Production of the 500 ended in 1975. For 
the last 3 years of production the car was sold alongside its successor, the 126 
(as a 500R version, equipped with, inter alia, synchromesh gearbox). Througho-
ut its lifecycle, a total of nearly 3.9 million examples of the 500 were made. 
Nowadays it has become a desirable classic car, especially since Fiat has intro-
duced the new 500, based on a Fiat Panda and bearing a strong resemblance 
to its classic predecessor in terms of styling. Interestingly, original 500s can still 
be found in some parts of Italy, where they serve their owners as daily drivers.

VEHICLE HISTORY
This Fiat 500 was imported to Poland from Holland, but was used in its home 
country Italy beforehand. Back in Holland it underwent a thorough restoration 
and looks amazing in the flesh. Restoration process is well documented; docu-
mentation itself is available for inspection. The car is elegant thanks to its beige 
exterior paint and brown interior. Mechanically it is in fully operable condition, 
last year it was driven to a classic car meet from the city of Łódź to Wrocław 
and back with no issues. After a couple of months of sitting in the garage during 
winter, the engine fired into life on the first turn of the key, which proves its 
ideal technical condition. The Fiat 500 is quite popular among classic cars, but 
this does not harm its collector value in any way. Its genius, dainty design to this 
day makes it universally loved and practical in everyday traffic, not only on the 
narrow and winding Italian streets. 

Engine: 0.5l, I2 

Power: 17 break horsepower

Other: two-door body, rear-wheel drive, engine mounted behind the rear axle

Legal condition: paid, not registered

silnik: 0.5l, R2

moc: 17 koni mechanicznych

inne dane: dwudrzwiowy, napęd na tył, silnik montowany za tylną osią

stan prawny: opłacony, niezarejestrowany
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JAGUAR XJS 1994

Nr nadwozia: SAJNX2748SC197931  
Piękny brytyjski grand tourer 
Najbardziej pożądana wersja z silnikiem 4.0 R6 
Auto po pełnym serwisie mechanicznym

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

   Chassis number: SAJNX2748SC197931  
Comfortable British grand tourer 
Most desirable, 6-cylinder version 
After complete mechanical service 

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

HISTORIA MODELU 
Jaguar XJ-S (nazywany później XJS) to duży samochód kategorii gran turismo, 
który był produkowany na przestrzeni aż trzech dekad. Przed tym modelem 
stało wyjątkowo trudne zadanie - zastępował on bowiem legendarnego E-Ty-
pe'a. Historia tego auta rozpoczęła się w połowie lat 70-tych. Niskie i długie 
nadwozie zawierało w sobie oczywiście geny poprzednika. Stylistycznie lepiej 
jednak odpowiadało ówczesnym trendom i jednocześnie było bardziej aerody-
namiczne. Pierwsza wersja Jaguara XJ-S weszła na rynek w 1975 roku. Nazwa 
sugeruje, że auto ma więcej wspólnego z limuzyną, jaką był XJ, niż z autem 
sportowym.  Zachowano typowe dla Jaguara niezależne tylne zawieszenie.  Pod 
maskę trafił początkowo jedynie silnik V12 o mocy 265 KM i pojemności 5,3 
litra. Co prawda zapewniał bardzo dobre osiągi i kulturę pracy, ale połowa lat 
70-tych to czas kryzysu paliwowego i nie było dużego popytu na wielkie, pali-
wożerne jednostki.  W roku 1981 silnik zmodyfikowano: wzrosła jego moc (w 
Europie do 295 KM), ale jednocześnie zmalało spalanie. Dwa lata później wpro-
wadzono rzędowy silnik 6-cylindrowy o pojemności 3,6 litra. Na rynku pojawiła 
się także wersja XJ-S SC, czyli dwuosobowa odmiana z nadwoziem typu targa. 
Nie zdobyła większej popularności, dlatego w 1988 roku wprowadzono tra-
dycyjne cabrio. Duże zmiany w gamie modelowej przyniósł rok 1992. Nazwa 
została zmieniona na XJS, przeprojektowano tył nadwozia i przednie zderzaki, 
wzrosła też pojemność silników. Sześciocylindrowy zamiast 3,6 litra miał równe 
4 litry pojemności, natomiast V12 generowało aż 304 KM z 6 litrów pojemności 
skokowej. Po 21 latach produkcji, w 1996 roku model został zastąpiony przez 
Jaguara XK8. Wyprodukowano 115 413 egzemplarzy XJ-S i XJS.

HISTORIA EGZEMPLARZA
Granatowy Jaguar XJS, który trafił do naszego katalogu, był samochodem pier-
wotnie przeznaczonym na rynek amerykański. Auto opuściło fabrykę wypo-
sażone w mniejszą 4-litrową jednostkę napędową. Auto było użytkowane w 
Stanach Zjednoczonych do czasu stłuczki. Uszkodzone zostały maska, zderzak, 
lewy błotnik oraz lewa lampa. Następnie samochód został sprowadzony do 
Polski i poddany naprawie. XJS ma obecnie przebieg 110 000 mil. Samochód 
zarówno na zewnątrz, jak i we wnętrzu, prezentuje się dobrze. Lakier może 
wymagać drobnej kosmetyki, jednak stan techniczny nie budzi zastrzeżeń. Sa-
mochód miał w ostatnim czasie wykonany serwis olejowy. Wnętrze, czyli ele-
menty drewniane i tapicerka wyglądają bardzo świeżo. Właściciel zdecydował 
się na obszycie kierownicy nową skórą. Miękki dach jest w również w stanie 
nie wymagającym ingerencji. Jaguar XJS jest rasowym grand tourerem. Wersja z 
otwartym nadwoziem pozwala na dalekie podróże z zachowaniem bardzo wy-
sokiego poziomu komfortu. Auto stanowi idealną alternatywę dla niemieckiej 
konkurencji i, co jest również istotne, nadaje się do codziennej eksploatacji nie 
tylko w sezonie letnim.

MODEL HISTORY
The Jaguar XJ-S (later called XJS) is a full size gran turismo car. It was produced 
for more than two decades and had a very tough act to follow: replace the 
legendary E-Type. History of this car started in the middle of the raging 70’s. Its 
long, low body shared parts of the DNA with its predecessor, but was adapted 
to the styling trends from the period. Jaguar’s stylists made it more aerodyna-
mically efficient as well. First generation of the Jaguar XJ-S was introduced in 
1975. As its name suggested, it was more of a gran tourer than a full-on sports 
car and had more in common with the XJ, which was a luxury saloon car. Ty-
pically for a Jaguar, the XJ-S retained an  independent rear suspension. Initially 
the car was only offered with a 5.3-litre V12 engine developing 265 BHP, which 
ran very smoothly and made the performance more than ample. However, 
despite this, the demand for such enormous, thirsty engines was very low in 
the 70’s due to the ongoing oil crisis. In 1981 the engine was refreshed: power 
was increased (to 295 BHP in Europe), but fuel consumption was reduced 
at the same time. Two years later, an entry-level 3.6-litre six-cylinder engine 
was introduced. A two-seat variety with a targa roof, called XJ-S SC, was also 
available. Unfortunately, it didn’t win hearts of the customers, so it was replaced 
by a traditional convertible in 1988. In 1992, model range has been thoroughly 
refreshed. The name was changed to XJS, rear end of the car and its front fascia 
was redesigned, engines were bored out. From then on, the six cylinder engine 
displaced 4 litres instead of 3.6, while the V12 was a massive 6 litre unit. After 
21 year of production, the XJS was replaced by the XK in 1996. Overall, 115 
413 examples of XJ-S and XJS were made.

VEHICLE HISTORY
This navy blue Jaguar XJS listed in our catalogue, was originally destined for 
the American market. It left the factory with a smaller, 4-litre engine under the 
bonnet. The car was used in the United States until it was involved in a minor 
crash,in which left front corner was damaged, including the bonnet, bumper, 
left wing and headlamp. Then the car was shipped to Poland and repaired. The 
XJS currently has 110 000 miles on the clock. It is in good condition both on 
the inside and on the outside. Its paint might require some minor polish, but the 
mechanically it's pretty much faultless. An oil change was performed recently. 
Its interior, that is wooden parts and upholstery are in a good condition. The 
owner decided to wrap the steering wheel in leather. The soft roof cover also 
needs no additional maintenance. The Jaguar XJS is a natural-born grand tourer. 
A convertible version lets one, enjoy long journeys in great comfort. It is a per-
fect alternative to its German rivals and better still, it can be used the whole 
year, not just in the summer season.

Engine: 4.0l, I6

Power: 233 break horsepower

Other: automatic gearbox, rear-wheel drive

Legal status: registered in Poland  

silnik: 4.0l, R6

moc: 233 konie mechaniczne

inne dane: skrzynia biegów automatyczna, napęd na tylne koła

stan prawny: zarejestrowany w Polsce 
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MERCEDES-BENZ 280 SE 1968

Nr nadwozia: 10801810012498  
Wersja europejska     
Auto zachowane w stanie oryginalnym  
Rzadka odmiana z manualną skrzynią biegów  

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

   Chassis number: 10801810012498  
Comfortable British grand tourer 
Most desirable, 6-cylinder version 
After complete mechanical service 

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

HISTORIA MODELU 
W roku 1965 nowe modele Mercedesa - W108 i W109 - zastąpiły w gamie  
poprzedników - W111 i W112 - nazywanych potocznie "skrzydlakami”. Projek-
tant nowego wcielenia niemieckiej limuzyny - legendarny Paul Bracq - zerwał z 
charakterystycznymi płetwami na tylnej klapie. W dziedzinie designu nastąpiła 
właściwie mała rewolucja. Powiększono szyby, dach zyskał płaski kształt, a całe 
stało się szersze i niższe. Mimo, że “Skrzydlak” pozostał w produkcji aż do 1968 
roku, to stracił swój dawny prestiż, a W108/109 stało się najnowocześniejszym 
Mercedesem tamtych czasów. Konstrukcja samochodu obfitowała w wiele za-
awansowanych rozwiązań takich jak samopoziomujące pneumatyczne zawie-
szenie, hamulce tarczowe przy wszystkich kołach czy elektrycznie otwierane 
szyby. Pod maską samochodu pracowały silniki 6-cio i 8-cylindrowe. Podsta-
wowa jednostka  była oznaczona jako 250S. Weszła na rynek w lipcu 1965 r., 
miała 2.5-litra pojemności i osiągała moc 130 KM. Seryjnie montowana była 
czterobiegowa przekładnia ręczna, ale można ją było zastąpić również czte-
robiegowym automatem. Potem wprowadzono odmianę 280 z silnikami 2.8, 
3.5 oraz 4.5 litra (W108) oraz 300 o pojemnościach 3.0, 3.5 oraz 6.3. Auto 
odniosło ogromny duży sukces i zewsząd zbierało bardzo przychylne recenzje. 
Kupowali je biznesmeni, politycy i gwiazdy show businessu. Po latach wyraźnie 
podkreśla się ponadczasowy charakter i wyjątkową trwałość tego modelu. Wy-
produkowane 359,522 sztuk modelu W108 oraz 23,430 W109.. 

HISTORIA EGZEMPLARZA
Prezentowany egzemplarz to europejska wersja 280 SE. Auto przyjechało do 
Polski z Włoch w roku 2015 i zostało poddane pracom blacharsko-lakierni-
czym. Karoserię samochodu wypiaskowano do linii okien oraz polakierowano 
na oryginalny kolor. Wszystkie elementy, które nie wymagały naprawy oraz wy-
miany pozostały na swoim miejscu. Wnętrze również zostało jedynie odświe-
żone. Tapicerkę wyprano oraz wyczyszczono, a drewno na desce rozdzielczej 
zregenerowano. Jedynym nowym elementem jest lusterko wsteczne. Samo-
chód przeszedł również gruntowny serwis mechaniczny, jest w pełni sprawny i 
gotowy do długich podróży. Ciekawym szczegółem jest czterobiegowa manual-
na skrzynia biegów zamontowana w podłodze, a nie przy kolumnie kierownicy, 
co jest rzadkością w przypadku W108 z tego rocznika. 
Mercedes 280 SE oferowany przez Ardor Auctions to świetna oferta dla osób 
poszukujących wygodnego i niezawodnego klasyka, który nie tylko nadaje się 
do rekreacyjnych przejażdżek, ale zaskoczy swoją praktycznością również na 
co dzień.

MODEL HISTORY
In 1965 new Mercedes models codenamed W108 and W109 replaced their 
predecessors W111 and W112, commonly known as "fintails". Designer of the 
new iteration of the German limousine - legendary Paul Bracq - got rid of 
distinctive fins on the tailgate. New design was somewhat revolutionary. Size 
of the windows was increased; the roof was flattened and the whole body was 
made wider and lower. Even though the “fintail” remained in production until 
1968, it lost the prestige it once had and the W108/109 became the most mo-
dern and advanced Mercedes of the period. The car was packed with advanced 
technical solutions, such as self-levelling air suspension, disc brakes all round and 
electric windows. Under the bonnet there were exclusively 6- and 8-cylinder 
engines. Basic unit was called 250S. It went on sale in July 1965. It displaced 
2.5 litres and developed 130 BHP. Four-speed manual gearbox was fitted as 
standard, but it could be replaced by a four-speed automatic. Later on, a 280 
version with 2.8-, 3.5- and 4.5-litre engines (W108) was launched, as well as a 
300 with 3.0-, 3.5- and 6.3-litre units. The car was a huge success and received 
rave reviews from all media outlets. It was bought by businessmen, politicians 
and celebrities. Over the years it established itself thanks to its timeless cha-
racter and exceptional durability. Overall, a total of 359.522 examples of the 
W108 and 23.430 examples of the W109 were made.

VEHICLE HISTORY
The presented example is a European 280 SE version. It was imported to 
Poland from Italy in 2015 and underwent numerous body and paint repairs.
The bodywork was sandblasted right to the window line and repainted in ca-
r’s original colour. All the elements which did not require repair or replacing 
remained untouched. The interior was only refreshed as well. Upholstery was 
washed and cleaned, whereas the wooden panels on the dashboard were re-
furbished. The only brand new piece of equipment is the rear-view mirror. The 
car underwent a thorough mechanical inspection, is fully operable and ready 
for long-distance trips. An interesting technical detail is a four-speed manual 
gearbox with a floor-mounted gear lever. This is a rare sight in a W108 from 
this model year, as most of them had a gear lever mounted on the steering 
column. The Mercedes 280 SE offered by Ardor Auctions is a great offer for 
people who look for a comfortable and dependable classic car, which will not 
only prove its worth on recreational drives, but also stand out due to its eve-
ryday practicality.

Engine: 2.8l, I6

Power: 160 break horsepower

Other: manual gearbox, rear-wheel drive

Legal status: registered in Poland  

silnik: 2.8l, R6

moc: 160 koni mechanicznych

inne dane: skrzynia biegów manualna, napęd na tylne koła

stan prawny: zarejestrowany w Polsce 
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MERCEDES-BENZ 560SL 1987

Nr nadwozia: WDBB44807HA071916  
Bardzo pożądana wersja 560SL 
Potencjalny zakup inwestycyjny 
Projekt do mniejszych poprawek  

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

   Chassis number: WDBB44807HA071916  
Desirable 560SL version 
High investment potential 
Project car requiring minor detailing work

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

HISTORIA MODELU 
Mercedes SL z typoszeregu R107 pojawił się na rynku, w momencie  rosną-
cych wymagań wobec roadsterów. Nowe projekty miały być nie tylko bardziej 
dynamiczne, ale i wygodniejsze oraz bezpieczniejsze. Następca "Pagody" pre-
zentował też zupełnie nową linię stylizacyjną. Priorytetem w przypadku ro-
adsterów, wciąż jednak pozostawała radość z jazdy. Zapewnić to miała nowa 
gama silników Mercedesa. Początkowo klienci mogli wybierać jedynie spośród 
widlastych ósemek. Słabszy motor miał 3.5 litra pojemności i rozwijał moc 200 
koni mechanicznych. W roku 1973 dołączyła do niego jednostka o pojemno-
ści 4.5 litra, mocniejsza o 25 KM. W późniejszych latach montowano pod ma-
ską SL'a również silniki o pojemności 3.8 czy 4.2 litra. Najmocniejsza oferta 
w gamie miał 5 litrów pojemności i 240 KM (w produkcji od 1980 roku). W 
związku z trwającym wówczas kryzysem paliwowym, europejską paletę jedno-
stek napędowych uzupełniono w roku 1974 o silnik R6 wytwarzający 185 KM 
(oznaczenie 280 SL). Od 1985 roku sześciocylindrowy motor w R107 miał 188 
KM i trzy litry pojemności skokowej. R107 cieszył się duża popularnością na 
rynku amerykańskim. Z myślą o tamtejszych klientach wprowadzono w roku 
1972 odmianę SLC z hardtopem. Oprócz twardego dachu, charakteryzowała 
się także rozstawem osi zwiększonym o 36 cm w stosunku do tradycyjnego 
roadstera. Wersje amerykańskie różniły się również kształtem zderzaków (ze 
względu na tamtejsze normy bezpieczeństwa), czy wypełnieniem reflektorów. 
Zmiany pod maską były również koniecznie, tak by spełnić obowiązujące za 
oceanem normy emisji spalin. W USA oferowano jedynie silniki V8. Najsłabsza 
z nich miała zaledwie 155 KM (380 SL/SLC). Można było też kupić konfigurację 
560 SL/SLC (5.6 litra pojemności), acz moc (227 KM) była znów niższa niż w 
Europie. Mercedes R107 był drugim - po klasie G - najdłużej produkowanym 
autem tej marki. Wytwarzano go przez 18 lat, aż do 1989 roku, kiedy to zastąpił 
go typ R129. Ogółem wyprodukowano 237 287 egzemplarzy modelu SL i 62 
888 sztuk modelu SLC.

HISTORIA EGZEMPLARZA
Mercedes 560SL to najwyższa wersja modelu R107 oferowana wyłącznie na 
rynek amerykański. Grafitowy SL, który trafił na aukcję Ardor Auctions przy-
jechał do Polski z Kaliforni w 2016 roku. Samochód można uznać za bardzo 
ciekawy projekt do poprawek, jednak nie wymagający większych prac re-
nowacyjnych. Do Mercedesa nowy właściciel otrzyma certyfikat inspekcji z 
serwisu Mercedes Duda-Cars, w którym wyszczególnione zostały wszystkie 
mankamenty. Pojazd był lakierowany powtórnie w Stanach Zjednoczonych, 
powłoka lakiernicza wymaga jednak kosmetyki. Na samochodzie znajdują się 
drobne rysy i otarcia. Miękki dach posiada dziurę. Wnętrze pojazdu również 
wymaga prac kosmetycznych. Z punktu widzenia technicznego, samochód po-
siada kilka drobnych wycieków, jednak nie wpływają one obecnie negatywnie 
na jego użytkowanie. Samochód po serwisie mechanicznym oraz przygotowa-
niu wizualnym na pewno będzie długo cieszył nowego właściciela bezawaryjną 
eksploatacją. 560SL oferowany podczas kwietniowej aukcji jest bardzo ciekawą 
alternatywą dla aut droższych, które mimo ładnego wyglądu mogą kryć za sobą 
dalszą konieczność serwisową. Kupując grafitowe R107 możemy być pewni co 
do stanu ze względu na udokumentowany stan techniczny.

MODEL HISTORY
The Mercedes SL codenamed R107 was launched when customer demands 
towards roadsters were rising. Not only did new models have to be more 
dynamic, but also more comfortable and safer. The successor of the legendary 
"Pagoda" presented a radically different styling, too.
But driving joy had remained at the top of priorities in case of roadsters. Mer-
cedes's new range of engines was supposed to deliver just that. Initially, cu-
stomers could only choose between two V8s. The lesser engine had 3.5 litres 
of displacement and developed 200 BHP. In 1973, the line-up was joined by a 
4.5-litre unit, developing 25 BHP more. Later on, 3.8- and 4.2-litre units were 
mounted under SL's bonnet. The most powerful offering in the range displaced 
5 litres and churned out 240 BHP (in production from 1980). Because of the 
oil crisis, engine range in Europe was complimented by a straight-six engine 
developing 185 BHP (wearing a 280 SL badge). From 1985, the six-cylinder 
motor of the R107 developed 188 BHP and had three litres of displacement.
The R107 was hugely popular on the American market. An SLC version with 
a fixed roof was introduced in 1972 specifically with American customers in 
mind. Apart from the hardtop, it was also distinguished by a wheelbase stret-
ched by 36 cm compared to the traditional roadster. American versions also 
had differently shaped bumpers (a result of American safety regulations) and 
headlamp covers. To meet emissions regulations prevailing in the United States, 
changes under the bonnet were also necessary. Only V8 engines were available 
in the United States, the least powerful of which developed only 155 BHP 
(badged 380 SL/SLC). One could also spec it as a 560 SL/SLC version, but the 
power output (227 BHP) was also lower than in Europe.
The Mercedes R107 was the second longest manufactured Mercedes model 
after the G class. It remained in production for 18 years, right until 1989, when 
it was replaced by the R129. Overall, a total of 237 287 examples of the SL and 
62 888 SLC model were made.

VEHICLE HISTORY
The Mercedes 560SL is the top-of-the-range version of the R107 model line, 
originally available exclusively on the American market. This SL featuring graphi-
te paint, auctioned by Ardor Auctions was shipped to Poland from California 
in 2016. It is a very interesting project car requiring some repairs, but no major 
restoration work. Its new owner will receive an inspection certificate issued by 
a certified Mercedes service station Duda-Cars, with all its shortcomings listed. 
The car was repainted in the United States, but its paintwork only needs some 
cosmetic work. Its body has some minor dents and scratches and the soft top 
has a hole in it. The interior also needs some finishing touches. From the mecha-
nical point of view, there are a few small leaks, but they do not compromise the 
driving experience in any wa. After a mechanical inspection and some visual nip 
and tuck it will surely be a dependable companion for many years to come. The 
560 SL offered on the April's auction is a very interesting alternative to more 
expensive examples, which often hide their potentially expensive deficiencies 
beneath a polished exterior. This graphite R107 with its well documented tech-
nical condition hides no secrets.

Engine: 5.6l, V8

Power: 225 break horsepower

Other: automatic gearbox, rear-wheel drive

Legal status: paid up, unregistered

silnik: 5.6l, V8

moc: 225 koni mechanicznych

inne dane: skrzynia biegów automatyczna, napęd na tylne koła

stan prawny: opłacony, niezarejestrowany
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PORSCHE 911 993 CABRIO 1996

Nr nadwozia: WP0CA2993TS340615  
Samochód zachowany w bardzo dobrym stanie 
Ciekawe zestawienie kolorystyczne 
Pożądana wersja z manualną skrzynią biegów

cena wywoławcza: 250 000 zł (estymacja: 280 000 - 320 000)

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

Starting Bid: 250 000 PLN (Estimate: 280 000 - 320 000)

HISTORIA MODELU 
Trzecia generacja kultowego Porsche 911, oznaczona kodem 993, jest ostatnią 
w której zastosowano silniki chłodzone powietrzem. Model wszedł na rynek 
w 1993 roku. Podstawowe założenia konstrukcyjne 911 nie zmieniły się, choć 
wprowadzono bardzo duże modyfikacje względem poprzednika, znanego jako 
964. Jedynie około 20% było wspólnych dla obu wersji. Projektant Tony Hatter 
znacznie unowocześnił stylizację nadwozia 993. Przy okazji zadbano również 
o dopracowanie aerodynamiki. Porsche zaproponowało bardzo bogatą ofertą 
modelu – można było zamówić wersję z napędem na cztery koła czy z au-
tomatyczną skrzynią biegów Tiptronic. Skrzynia manualna, po raz pierwszy w 
911, miała seryjnie sześć biegów. W stosunku do 964, jedną z głównych zmian 
było także zastosowanie w pełni aluminiowego, wielowahaczowego zawiesze-
nia. Pozwoliło to na poprawienie właściwości jezdnych samochodu – nową 911 
prowadziło się bardziej stabilnie. Zmniejszono krytykowaną w poprzednich 
modelach tendencję do nadsterowności, szczególnie w momencie dodania 
gazu podczas szybkiej jazdy po łuku. Dodatkowo, poprawił się komfort podró-
żowania i zredukowano hałas związany z pokonywaniem nierówności. 993 była 
napędzana tradycyjnymi 6-cylindrowymi silnikami typu boxer, z czego najsłabsza 
odmiana osiągała 272 KM z 3.6-litra pojemności. Od 1996 roku stosowano sys-
tem Varioram, który zwiększał moc do 285 KM. Odmiana z napędem na tylne 
koła nie nazywała się już – w odróżnieniu od poprzednika – Carrera 2, a po 
prostu Carrera. Wielu  entuzjastów modelu określana ją jednak jako Carrera 
C2 – w odróżnieniu od C4, napędzanej na obie osie. Do 1998 roku wyprodu-
kowano 68 tysięcy egzemplarzy Porsche 993 w różnych wersjach. Następca, 
typ 996, miał już silnik chłodzony cieczą i o wiele mniej klasyczną stylizację, co 
spotkało się z głośną krytyką znawców i fanów marki. Stąd też 993 jest bardzo 
pożądane, gdyż zdaniem purystów to ostatnie klasyczne i doskonale wygląda-
jące Porsche 911.

MODEL HISTORY
The third generation of the iconic Porsche 911, codenamed 993, is also the 
last one powered by air-cooled engines. The first 993 rolled off the production 
line in 1993. Basic design principles had remained unchanged, but the car was 
substantially modified compared to the previous 964 generation, with which 
the 993 only shared about 20 per cent of the parts. The body designed by Tony 
Hatter was redesigned to keep it modern. Its aerodynamic properties were 
also improved. The 993-generation 911 range was very wide - the car was ava-
ilable with such amenities as four wheel drive or Tiptronic automatic gearbox 
for example. For the first time in a 911, the manual gearbox had six gears as 
standard. Compared to its predecessor, one of the main changes was multilink 
suspension made entirely out of aluminium. It helped improve the handling cha-
racteristics of the car – new 911 was much more stable and it had less tenden-
cy to severe oversteer under throttle application in fast corners, for which its 
predecessor was often criticised. On top of that, it was more comfortable and 
less noisy on rough surfaces.The 993 was traditionally powered by horizontally-
-opposed engines, least powerful of which displaced 3,6 litres and developed 
272 BHP. From 1996 on engines were fitted with Varioram induction system, 
which resulted in a slight power increase to 285 BHP. Unlike its predecessor, 
the two door variety no longer bore the name of Carrera 2, but just Carrera. 
Despite this, it is still referred to as the Carrera C2 by enthusiasts to distinguish 
between it and the all-wheel drive-equipped C4. 68 000 examples of 993-gen 
911 in various guises had been produced until 1998. Its successor, codenamed 
996, had a water-cooled engine and much less traditional styling, which was 
heavily criticised by the experts and enthusiasts of the brand. This is the main 
reason why this fabulous looking car, regarded by purists as the last true 911, is 
so extremely desirable.

Engine: 3.6l, F6

Power: 285 break horsepower

Other: manual gearbox, rear-wheel drive

Legal condition: registered in Poland

silnik: 3.6l, B6

moc: 285 koni mechanicznych

inne dane: skrzynia biegów manualna, napęd na tylne koł

stan prawny: zarejestrowany w Polsce





HISTORIA EGZEMPLARZA 
Porsche 993 to samochód bardzo uniwersalny. Łączy w sobie cechy pojazdu 
sportowego, rekreacyjnego, ale jest również wygodny w użytkowaniu na co 
dzień. Dokładnie taka jest 911-stka oferowana podczas kwietniowej licytacji 
Ardor Auctions.
Wyprodukowany w 1996 roku samochód trafił do Polski ze Stanów Zjedno-
czonych, by stać się częścią większej kolekcji aut z Zuffenhausen. Charaktery-
zuje się bardzo efektownym zestawieniem kolorystycznym – czarna karoseria 
połączona z jasnym wnętrzem. Lakier mimo 21 lat użytkowania nie wymaga 
żadnych poprawek. Środek pojazdu jest zachowany w kapitalnym stanie. Jasna 
tapicerka nie wykazuje żadnych oznak zużycia. Właściciel zdecydował się na 
obszycie deski rozdzielczej i górnej części boczków czarną skórą, co dodaje 
wnętrzu jeszcze więcej elegancji. Poszycie dachu jest w bardzo dobrej kondycji. 
Wszelkie układy elektryczne funkcjonują bez zarzutów. Wyposażone w ma-
nualną skrzynię biegów Porsche, stanowi dużo lepszą alternatywę dla egzem-
plarzy z automatem Tiptronic, często oferowanych na rynku polskim. Porsche 
pokonało do tej pory 167 tys. kilometrów. Oryginalny stan zewnętrzny, jak i 
mechaniczny, świadczy o świadomej i ostrożnej eksploatacji auta. Jeszcze przed 
aukcją samochód został poddany serwisowi i jest gotowy do natychmiastowego 
użytkowania podczas sezonu. Stylowe połączenie otwartego nadwozia i silnika 
umieszczonego z tyłu pozwala poczuć to co w Porsche najlepsze.

VEHICLE HISTORY
The Porsche 993 is a truly versatile car. It combines virtues of a recreational 
sports car, but is also easy and comfortable to drive on a daily basis. The 911 
offered on the April auction organised by Ardor Auctions is no exception. It 
rolled off the production line in 1996 and came to Poland from the United Sta-
tes to become a part of a bigger collection of cars made in Zuffenhausen. It is 
distinguished by a hugely attractive colour combination – black on the outside 
with a bright interior. Its body paint, despite 21 years of use, is still faultless. The 
owner of this particular example decided to wrap the dashboard and the top 
part of door panels in leather, which makes the interior even more elegant. The 
roof cover is in a very good condition. All the electrical systems work faultlessly. 
A Porsche equipped with a manual is a much more attractive alternative to 
the ones fitted with a Tiptronic automatic gearbox, which are more frequently 
represented on the Polish second hand market.So far, the car has done 167 
thousand kilometres. Body and mechanics in original condition are a sign of 
a thoughtful and cautious ownership. Before the auction, the car underwent 
a number of maintenance tasks and is ready to be driven right as the season 
starts. The stylish combination of an open body and an engine mounted in the 
back lets one experience the very best a Porsche has to offer.
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FORD THUNDERBIRD 1955 

Nr nadwozia: P5FH180463  
Legendarny amerykański kabriolet  
Najbardziej efektowne zestawienie kolorystyczne  
Auto po profesjonalne renowacji 

cena wywoławcza: 140 000 zł (estymacja: 180 000 - 210 000)

   Chassis number: P5FH180463  
Legendary American convertible 
The most attractive colour specification 
After a professional restoration

Starting Bid: 140 000 PLN (Estimate: 180 000 - 210 000)

HISTORIA MODELU 
Ford Thunderbird powstał jako odpowiedź na konkurencyjny pojazd koncernu 
General Motors - Chevroleta Corvette. Prezentacja modelu miała miejsce w 
lutym 1954 roku na salonie motoryzacyjnym w Detroit. Samochód nie należał 
do tanich, jednak zyskał ogromną popularność. Już w pierwszym roku produk-
cji, jego sprzedaż wyprzedziła legendarną Corvettę aż 23-krotnie. Thunderbird 
zresztą stworzył nową niszę rynkową, nazwaną potem “personal luxury car”. 
Ford przy projektowaniu auta większy nacisk kładł na komfort użytkowania, 
niż wyczynowe osiągi. Z drugiej strony gładsza i bardziej “atletyczna” sylwetka, 
wlot powietrza na masce czy prędkościomierz wyskalowany do 150 mil na 
godzinę, zdradzały pewne sportowe ambicje. Mechanicznie był jednak wciąż 
mocno spokrewniony z bardziej powszednimi modelami z koncernu Forda. 
Thunderbird przeszedł kilka zmian na przestrzenii trzech lat produkcji pierw-
szej wersji. W 1956 roku przesunięto koło zapasowe na klapę bagażnika, co 
miało zwiększyć przestrzeń ładunkową, spowodowało jednak problemy ze 
sterownością. Wprowadzono nowy system elektryczny 12V, zmieniono deskę 
rozdzielczą oraz rozszerzono paletę kolorystyczną. Dodano również okrągłe 
okno w dachu z włókna szklanego. Pojemność silnika wzrosła do 5,1-litra, gene-
rując odpowiedno 215 lub 225 koni mechanicznych w zależności od rodzaju 
przełożenia. W 1957 roku przeprojektowano przedni zderzak, grill, tylne płetwy 
oraz lampy,a koło zapasowe znów wróciło do bagażnika. Moc silnika wzrosła 
do 245 konie mechanicznych, a ze sprężarką Paxtona uzyskiwano aż 300 koni. 
Koncept okazał się jednak na tyle skuteczny, że Ford rozwijał go przez przez 
kolejnych jedenaście generacji, aż do roku 2005, produkując łącznie około 4.4 
miliona egzemplarzy. Pierwszy Thunderbird pozostaje jednak wciąż najbardziej 
ikoniczny. 

HISTORIA EGZEMPLARZA
Ford Thunderbird wystawiony na licytacji przez Ardor Auctions to najbardziej 
ceniony model z samego początku produkcji. Samochód przybył do Polski 
ze Stanów Zjednoczonych kilka lat temu. Na miejscu został poddany bardzo 
fachowej renowacji. Karoseria została rozebrana i starannie naprawiona, jed-
nocześnie usuwając ślady wszelkich poprzednich ingerencji blacharsko-lakierni-
czych. Samochód pomalowano na oryginalny kolor. Wnętrze oraz silnik zostały 
jedynie wyczyszczone oraz częściowo zregenerowane. Jak na sześćdziesięcio-
letnie auto Thunderbird wykazuje naprawdę zaskakujące właściwości jezdne. 
Miękkie zawieszenie oraz elektrycznie sterowana ogromna kanapa pozwolą 
wygodnie podróżować dwóch dorosłym osobom. Nieco retrofuturystyczna 
stylistyka wnętrza pozwala z miejsca poczuć się jak w kapsule czasu przypo-
minającej amerykańskiego dinera z lat 50-tych. Wszystkim wrażeniom wizual-
nym towarzyszy jeszcze bardzo przyjemny bulgot 8-cylindrowego silnika, która 
mimo swojego wieku potrafi czasem zaskoczyć swoją żywiołowością. Thunder-
bird to piękny amerykański roadster, jednocześnie ekscytujący i dostojny. Jest 
to zakup, który nigdy nie straci na wartości, bo doskonale portretuje jeden z 
najdonioślejszych okresów w historii globalnej motoryzacji. 

MODEL HISTORY
The Ford Thunderbird was a response to a rival vehicle made by General Mo-
tors - the Chevrolet Corvette. It was first unveiled in February 1954 on the 
Detroit Motor Show. The car was by no means cheap, but despite this it beca-
me hugely popular. Already in the first year of production sales of the Thun-
derbird reached 23 times the number of Corvettes sold in the same year. The 
Thunderbird created an entirely new market niche called "personal luxury car". 
When Ford designed the car, they focused on everyday comfort rather than 
unhinged performance. On the other hand, details such as a sleeker and more 
athletic silhouette, an air intake on the bonnet or a speedometer ranging up to 
150 mph were clear indications of this car's sporting pretentions. Mechanically 
though, the vehicle was closely related to its more humdrum siblings from 
Ford's model range. The Thunderbird underwent a couple of overhauls during 
the first three years of production of the first version. In 1956 its spare wheel 
was moved to the boot lid, which was supposed to increase storage space, but 
made the handling worse. A new 12V electrical system was introduced, along 
with a new dashboard and extended colour palette. A circular sunshine roof 
made of glass fibre was also added. Engine displacement was increased to 5.1 
litres. It developed 215 or 225 BHP depending on the gearing. In 1957 its front 
bumper, grille, tail fins and headlamps were redesigned and the spare wheel 
was moved back to the boot. Power output rose to 245 BHP. Adding a Paxton 
supercharger increased that to no less than 300 BHP. 
The concept of a Thunderbird turned out to be so effective that Ford had 
developed it for another 11 generations, right until 2005, producing a total 
volume of about 4.4 million examples. The first-generation Thunderbird will 
remain the most iconic though.

VEHICLE HISTORY 
The Ford Thunderbird auctioned by Ardor Auctions is the most valued model 
from the very beginning of production. It was brought to Poland from the Uni-
ted States a couple of years ago, where it underwent a professional restoration. 
Its bodywork was completely disassembled and meticulously repaired, signs of 
previous body- or paintwork repairs were also removed. The car was painted 
in its original colour. Interior and engine were only cleaned and partially refur-
bished.For a 60-year old car, the Thunderbird has surprisingly impressive dri-
ving characteristics. Soft suspension and massive, electrically operated seat will 
provide comfort for two adults. Retro-futuristic styling of the interior reminds 
of a time capsule or an American diner from the 1950s. The visual sensation 
is accompanied by a very satisfying rumble of the eight-cylinder engine, which 
can still surprise with its vigorous nature despite its age. The Thunderbird is a 
beautiful American roadster, exciting and yet elegant. As an object, it will never 
go down in value, because it is a perfect embodiment of one of the most signi-
ficant periods in the history of global motoring.

Engine: 4.8l, V8

Power: 193 break horsepower

Other: automatic gearbox, rear-wheel drive

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

silnik: 4.8l, V8

moc: 193 konie mechaniczne

inne dane: skrzynia biegów automatyczna, napęd na tylne koła

stan prawny: zarejestrowany w Polsce, żółte tablice  
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MG MGA 1960

Nr nadwozia: GHNL82444  
Pierwszy popularny brytyjski roadster z okresu powojennego 
Ponadczasowa sylwetka 
Auto po bardzo drobiazgowej renowacji

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

   Chassis number: GHNL82444  
Preserved in a very good condition 
Interesting colour combination 
Desirable version with a manual gearbox 

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

HISTORIA MODELU 
Powstanie MGA było momentem przełomowym w historii brytyjskiej marki. 
Wszystko zaczęło się w 1951 roku, kiedy to główny projektant MG, Syd Ene-
ver, zaprojektował nową, opływową karoserię dla modelu TD, którym George 
Philips startował w wyścigu Le Mans. Projekt w fazie prototypu został zapre-
zentowany ówczesnemu szefowi British Motor Corporation, jednak nie uzy-
skał on akceptacji ze względu na decyzję o produkcji innego roadstera – Au-
stina-Healey. Zmiana decyzji przyniosła znaczny spadek sprzedaży klasycznych 
modeli MG. To właśnie MGA miało stać się samochodem, który tchnie ducha 
nowoczesności w gamę brytyjskiego producenta. Produkcja ruszyła dopiero w 
1955 roku. Konstrukcja samochodu była oparta na ramie, natomiast do napędu 
posłużyła 4-cylindrowa, rzędowa jednostka serii B, stosowana wcześniej w se-
danach tej samej marki. Silnik został sprzężony z 4-biegową, manualną skrzynią 
biegów, która przekazywała moc na tylne koła. Samochód można było zamó-
wić zarówno na felgach szprychowych, jak i stalowych. Silnik osiągał pojemność 
1489 cm3 i był zasilany dwoma gaźnikami SU typu H4. Pierwotnie generował 
moc na poziomie 68 koni mechanicznych, jednak wkrótce został zmodernizo-
wany i wzmocniony do 72 koni mechanicznych. Układ hamulcowy konstrukcji 
Lockheed’a składał się z czterech bębnów. W ofercie producenta znalazła się 
również wersja z nadwoziem coupé. Świeżo po zjechaniu z taśmy produkcyjnej 
auto przetestowali dziennikarze magazynu Motor. Prędkość maksymalna pod-
czas jazd próbnych wyniosła 157 km/h, zaś przyspieszenie od 0 do 60 mil na 
godzinę zajmowało MGA około 16 sekund. Auto zostało wycenione na 844£ 
wraz z obowiązującym podatkiem. W 1958 roku fabryka zaprezentowała wer-
sję Twin Cam, którą  wyposażono w unowocześnioną i znacznie wzmocnioną 
jednostkę napędową, rozwijającą 100 koni mechanicznych. Po stopniowych 
modernizacjach MGA było produkowane do 1962 roku. Jego kolejne wersje 
były oferowane jako 1600, 1600 De-Luxe, Mark II oraz Mark II De-Luxe. Auto 
zostało zastąpione przez model MGB. Łącznie wyprodukowano 58 750 egzem-
plarzy MGA. Samochód wpisał się w historię motoryzacji jako pionier pośród 
brytyjskich roadsterów, dzięki czemu dziś zaczyna być coraz chętniej poszuki-
wany przez koneserów tych aut.

MODEL HISTORY
Inception of the MGA was a ground breaking moment in the history of the 
British Brand. It all started in 1951, when MG designer Syd Enever created a 
streamlined body for George Philips' TD Le Mans car. As the project was still 
in prototype form, it was presented to the then-boss Chairman of the British 
Motor Corporation, but was rejected as the decision had already been made 
to produce another roadster – Austin-Healey. Decision change resulted in fal-
ling sales of the traditional MG models. It was the MGA that was supposed 
to be a breath of fresh air to the model range of the British manufacturer. 
Production did not start until 1955. Engineers went for a body-on-frame ar-
chitecture, whereas the power was sourced from a four-cylinder, straight four 
B-series engine, previously used in saloon cars of the same brand. The engine 
was coupled to a four-speed manual gearbox, which transferred power to the 
rear wheels. The car could be specified with either spoked or steel wheels. The 
engine displaced 1489 cc and was fuelled by two SU H4-type carburettors. 
Originally it developed 68 BHP, but was soon modified to achieve 72 BHP. 
Stopping power was provided by a Lockheed-designed four-drum braking 
system. A two-door coupe version also became available in the model range. 
Right after the car rolled off the production line, it was tested by journalists 
of the Motor magazine. Top speed achieved during the test run was 157 kph, 
whereas acceleration from 0 to 60 miles an hour took around 16 seconds. The 
car was priced at 844£ including tax. 1958 marked the introduction of a Twin 
Cam version, equipped with an updated and significantly more powerful unit, 
developing 100 break horsepower. After incremental modifications, the MGA 
was manufactured till 1962. Subsequent versions were offered as 1600, 1600 
De-Luxe, Mark II and Mark II De-Luxe. The car was replaced by the MGB mo-
del. Overall a total of 58.750 examples were made. It went down in the history 
of motoring as a pioneer among British roadsters, which is why it is starting to 
become ever more sought after by connoisseurs of these cars.

Engine: 1.5l, I4

Power: 72 break horsepower

Other: four-speed manual gearbox, rear-wheel drive

Legal condition: registered in Poland

silnik: 1.5l, R4

moc: 72 konie mechaniczne

inne dane: skrzynia biegów manualna 4-biegowa, napęd na tylne koła

stan prawny: zarejestrowany w Polsce





HISTORIA EGZEMPLARZA
MGA prezentowane podczas kwietniowej aukcji opuściło fabrykę w 1960 roku, 
jest więc przedstawicielem ostatniej ewolucji tego pięknego modelu. Pierwot-
nie był to egzemplarz przeznaczony na rynek amerykański. Auto znajduje się 
w rękach właściciela od około pięciu lat i zostało mu podarowane jako pre-
zent.  Pojazd został poddany w Polsce wyjątkowo drobiazgowej renowacji, która 
obejmowała kompletne rozebranie auta i odnowienie, bądź wymianę każdego 
zużytego elementu. Karoseria została odbudowana z dużą pieczołowitością. 
Spasowanie elementów nadwozia nie wzbudza żadnych wątpliwości co do 
kunsztu wykonanej pracy. Bardzo profesjonalnie położony beżowy lakier do-
pełnia dzieła renowacji nadwozia. Wnętrze zostało na nowo obszyte wysokiej 
jakości skórą w kolorze koniakowym, która doskonale oddaje ducha epoki. W 
ciągu ostatnich lat pojazd był użytkowany bardzo sporadycznie. Właściciel przed 
sprzedażą zdecydował się na przegląd, który pozwoli na eksploatację auta w 
sezonie letnim.  To wyjątkowa okazja do nabycia przełomowego auta w klasie 
brytyjskich roadsterów, które jest po kapitalnym remoncie i w bardzo dobrej 
kondycji technicznej. 

VEHICLE HISTORY
The MGA offered on the April auction left the factory in 1960, so it repre-
sents the last iteration of this beautiful model. Originally it was destined for the 
American market. The car has been in the hands of its current owner since five 
years and it was given to him as a gift. The car underwent a meticulous resto-
ration, which included removing and refurbishing or replacing all components. 
The body was rebuilt with a huge attention to detail. The fit and finish was 
done exactly the way it should be done. A beige paint applied in a professional 
manner is a finishing touch to the whole renovation process. The interior was 
reupholstered using high-quality leather in cognac-colour, perfectly matching 
the period from which the car comes. The vehicle was only used occasionally 
over the last couple of years. The owner did a routine maintenance before 
selling the car, which makes it ready to drive during the summer season. This is 
a unique opportunity to purchase a ground breaking British roadster after a 
thorough restoration and in a very good technical condition.
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PEUGEOT 404 1969

Nr nadwozia: 5554813  
Stylowy francuski sedan 
Oryginalne wnętrze w bardzo dobrym stanie 
Auto od nowości w Polsce 

cena wywoławcza: 30 000 zł (estymacja: 40 000 - 50 000)

   Chassis number: 5554813  
Stylish French saloon 
Original interior presenting in very good condition 
Registered in Poland since new 

Starting Bid: 30 000 PLN (Estimate: 40 000 - 50 000)

HISTORIA MODELU 
Początek produkcji Peugeota 404 przypada na rok 1960. Auto oferowano w 
trzech wariantach nadwozia: sedan, kombi i pickup. Karoserię  zaprojektowało 
słynne studio Pininfarina. Jego błyskotliwy design zastąpił poprzedni model 403 
i wprowadził Peugeota w nową epokę – lata sześćdziesiąte. Ostre linie tego ro-
dzinnego sedana zostały entuzjastycznie przyjęte na francuskim rynku. Koncept 
był bardzo rozwojowy, bo już w 1961 Peugeot zaprezentował stylowego ka-
brioleta zbudowanego na bazie 404. Samochód idealnie pasował na letnie prze-
jażdżki po południowym wybrzeżu Francji. Rok później pokazano wersję coupé. 
Silnik napędzający 404-kę to jednostka o pojemności 1600 cm3. Na początku 
produkcji była zasilana pojedynczym gaźnikiem Solex, natomiast w późniejszych 
latach zainstalowano mechaniczny wtrysk Kugelfischera. Klient miał do wyboru 
przekładnię manualną – 4-biegową z dźwignią przy kierownicy – oraz 3-bie-
gowym automatem ZF. Na przestrzeni lat w 404-ce pojawił się również silnik 
diesla o pojemności 1.9 litra. Samochód był produkowany stosunkowo długo. 
Montaż we Francji zakończono dopiero w 1975 roku. Żywot 404 trwał jednak 
aż do 1988 roku, kiedy to zamknięto linię produkcyjną w kenijskiej fabryce. 
Dzięki obszernemu wnętrzu auto spełniało się w roli taksówki i radiowozu. 
Modelu 404 brał również udział w licznych rajdach. Świetnie spisywał się w 
ciężkich, afrykańskich warunkach, co zaowocowało wygraną w rajdzie Safari w 
latach 1963, 1966, 1967 oraz 1968. Peugeoty 404 miały też swój polski epizod. 
W PRL-u użytkowali go obywatele z ówczesnych wyżyn społecznych. Jednym z 
nich był ówczesny premier – Piotr Jaroszewicz.

HISTORIA EGZEMPLARZA
Historia prezentowanego egzemplarza jest o tyle intrygująca, że Peugeot od 
nowości znajdował się w Polsce, gdzie samochody tego typu nie należały do czę-
stych widoków. Dokładna data pierwszej rejestracji nie jest znana, lecz przypada 
ona na rok 1969. Auto ma jeszcze stare tablice rejestracyjne o numerze LBP 
3822. Aktualny właściciel nabył pojazd w roku 2014. Auto wyjechało z fabryki w 
kolorze beżowym, natomiast na przestrzeni lat przeszło remont blacharsko-la-
kierniczy i obecnie karoseria jest pokryta czarnym lakierem. Trzeba przyznać, że 
w tym wydaniu nadwozie bardzo ciekawie kontrastuje z uroczym jasno niebie-
skim wnętrzem, które jest zachowane w oryginalnym stanie. Peugeot przeszedł 
gruntowny przegląd i odświeżenie, natomiast z zewnątrz wymagałby jeszcze 
pewnych kosmetycznych poprawek. Pojazd jest w pełni sprawny, ubezpieczony 
i gotowy do jazdy. Świetnie nadaje się jako rozwinięcie kolekcji skupiającej auta 
francuskie czy dla amatora, który dopiero szuka prostego w obsłudze i taniego 
auta, które rozpocznie jego przygodę z motoryzacją klasyczną. 

MODEL HISTORY
The Peugeot 404 was manufactured from 1960. It was offered in three body 
style variants: saloon, estate and pickup. Its body was styled by the legendary 
Pininfarina design studio. Its brisk design replaced the previous 403 model and 
brought Peugeot to a new era of the 1960s. Sharp lines of this family saloon 
received a warm welcome on the French market. The project had a substan-
tial development potential – already in 1961 the company unveiled a stylish 
cabriolet based on the 404. It was a perfect choice for summer drives on the 
Mediterranean coast of the South of France. A year later, a coupe version was 
introduced. Engine powering the 404 is a 1600 cc unit. At the beginning of pro-
duction, it was fueled by a single Solex carburettor, but in the following years 
it was replaced by a mechanical Kugelfischer fuel injection. Customers could 
choose between a manual, four-speed gearbox with a gear lever mounted on 
the steering column and a three-speed ZF automatic. Over the years, engine 
line-up of the 404 was joined by a 1.9 litre diesel engine. The car remained in 
production for a relatively long time. Assembly in France was discontinued in 
1975. The 404 remained alive until 1988, when the production line in Kenyan 
factory was closed. Thanks to its roomy interior the car was often used as a taxi 
or a police car. The 404 also took part in numerous rally championships. It pro-
ved its durability in tough, African conditions by winning the Safari rally in 1963, 
1966, 1967 and 1968. There is also a Polish plot in the history of the Peugeot 
404. During the days of communism, it was the car of the upper class citizens 
at the time. One of them was the then-prime minister – Piotr Jaroszewicz.

VEHICLE HISTORY
What makes the history of the presented vehicle particularly interesting, is that 
it was registered in Poland since new. Back in the day cars of this type were an 
incredibly rare sight. The exact date of the first registration is not known, but 
it has been established that it was in the year 1969. The car has old, white-on-
-black number plate LBP 3822. Its current owner purchased the car in 2014. 
It left the factory painted in beige, but over the years its body was completely 
overhauled and it now features a black paint. It must be said that this exterior 
colour offers a nice optical counterbalance to the lovely bright blue interior, 
preserved in original condition. The Peugeot underwent a thorough inspection 
and maintenance, but would benefit from some cosmetic repairs on the out-
side. It is in fully operable condition, insured and ready to drive. It is a perfect 
extension of a French car collection or for an amateur collector after a car 
that’s inexpensive and easy to maintain as a beginning of a classic motoring 
adventure.

Engine: 1.6l, I4

Power: 72 break horsepower

Other: manual, four-speed gearbox, rear-wheel drive

Legal condition: registered in Poland

silnik: 1.6l, R4

moc: 72 konie mechaniczne

inne dane: skrzynia biegów manualna 4-biegowa, napęd na tylne koła

stan prawny: zarejestrowany w Polsce
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MERCEDES-BENZ 450 SEL 1974

Nr nadwozia: 11603312035424  
Bardzo niski przebieg  - 71 000 km 
Auto zachowane w oryginalnym stanie 
Przez wiele lat w rękach jednego właściciela w Polsce

cena wywoławcza: 22 000 zł (estymacja: 35 000 - 45 000)

   Chassis number: 11603312035424  
Very low mileage - 71 000 km 
Car maintained in original condition 
In the hands of a single owner in Poland for many years 

Starting Bid: 22 000 PLN (Estimate: 35 000 - 45 000)

HISTORIA MODELU 
W 1972 roku Mercedes pokazał światu następcę modelu W108. Typ W116 stał 
się jednocześnie pierwszym samochodem o oficjalnym oznaczeniu “S-Klasse”. 
Topowa limuzyna Mercedes po raz kolejny urosła w stosunku do poprzednika. 
Była dostępna także w wersji SEL, która miała poszerzony rozstaw osi o 100 
mm. Najbogatsze odmiany były wyposażone w specjalne pneumatyczne zawie-
szenie. Była to bardzo zaawansowana konstrukcja, skomplikowana technicznie, 
dawała jednak niesamowite wrażenia z jazdy, szczególnie jeśli chodzi o komfort. 
Po raz kolejny S-klasa wyznaczyła nowy kierunek w dziedzinie designu Mer-
cedesa, szczególnie jeśli chodzi o wygląd przednich i tylnych lamp. Muskularna 
sylwetka W116, o prostych, zdecydowanych liniach, nadawała mu elegancki, ale 
jednocześnie i nieco sportowy charakter. Szczególnie w połączeniu z potęż-
nym silnikiem o pojemności 6.9 litra, samochód potrafił zagwarantować mocne 
wrażenia w trakcie jazdy. W plebiscycie na “Europejski Samochód Roku 1974” 
Mercedes W116 zajął pierwsze miejsce. Tylko na rynek amerykański wprowa-
dzono też odmianę z jednostką wysokoprężną, nazwaną 300 SD. W116 było 
też pierwszym seryjnie produkowanym samochodem, który otrzymał opcjo-
nalny system ABS Boscha na wszystkie cztery koła. Auto wyjeżdżało z fabryki 
seryjnie tylko jako sedan, lecz istnieją także przeróbki na wersję kombi. Tylne 
szyny pochodziły od Forda Granady lub Consula.  Łącznie z taśmy zjechało 473 
035 egzemplarzy Mercedesa W116. 

HISTORIA EGZEMPLARZA
450 SEL oferowany na aukcji kwietniowej to propozycja dla osób szukających 
stylowej limuzyny i wdzięcznego klasyka na start, który świetnie będzie wy-
glądał w garażu obok nowszych aut producenta ze Stuttgartu. Prezentowany 
Mercedes-Benz W116 ma bardzo ciekawą historię. Auto zostało wyproduko-
wane w roku 1974 i po dwóch latach trafiło do Polski. Od tej pory znajdowało 
się w rękach jednej rodziny. Samochód ma bardzo niski przebieg wynoszący 
niecałe 71 tysięcy kilometrów. Auto uległo kolizji w roku 1980, wskutek czego 
ucierpiała maska oraz tylny prawy błotnik. Maska została wymieniona i wraz z 
resztą uszkodzenia nadwozia pomalowana na oryginalny kolor. Wnętrze jest 
kompletne i nie nosi śladów większego zużycia, poza przetarciem fotela kierow-
cy. Układy elektryczne są w pełni sprawna, mechanicznie samochód również nie 
wykazuje zużycia. Jedynym nieoryginalnym elementem wyposażenia jest radio-
odtwarzacz. Samochód w ostatnich lata był użytkowany bardzo sporadycznie, 
dlatego wymaga przeglądu i serwisu technicznego.

MODEL HISTORY
In 1972 Mercedes unveiled the successor of the W108. The W116 became 
the first car to officially bear the name “S-Klasse”. The range-topping Mercedes 
limousine also grew in size compared to its predecessor. It was also available 
as an SEL version, with a wheelbase extended by 100 mm. Top trim levels 
were equipped with complex air suspension. It was an incredibly technically 
advanced and fantastically complicated system, but on the upside, it delivered 
unforgettable driving experience and remarkable comfort. Once more, the 
S-class set the direction in Mercedes’s design, especially when it came to the 
shape of the headlamps and taillights. W116’s muscular body shape with sharp, 
simple lines gave it an elegant character with a bit of sportiness. The car was 
thrilling to drive, especially in combination with the massive 6.9-litre engine. The 
Mercedes W116 won the prestigious „European Car of the Year 1974” award. 
An oil-powered 300SD version was introduced only on the American market. 
The W116 was also the first mass-produced car to be equipped with an optio-
nal Bosch-designed ABS system working on all four wheels. The car left the 
factory in production form as a saloon, but there are numerous garage-built 
estates. Rear rails were sourced from Ford Granadas or Consuls. Overall a total 
of 473.035 examples of the Mercedes W116 rolled off the production line.

VEHICLE HISTORY
The 450 SEL offered on the April auction is an offer for those who look for a 
stylish limousine and a rewarding first-time classic, which will look terrific in a 
garage accompanied by newer cars made by the Stuttgart-based manufacturer. 
The Mercedes-Benz W116 presented here has an incredibly interesting history. 
It was manufactured in 1974 and was imported to Poland two years later. From 
then on it remained in the hands of a single family. It has a very low mileage 
of just 71 thousand kilometres. The car was involved in a crash in 1980, which 
resulted in a damaged bonnet and rear right fender. The bonnet was replaced 
and repainted using original paint colour, together with the surrounding area. 
The interior is complete and shows no significant signs of wear and tear, apart 
from a hole in the driver's seat. Electrics are fully functional, mechanically the 
car is also sound. The only aftermarket piece of equipment is the radio. In re-
cent years, the car was used sporadically, so it only needs a regular maintenance 
and technical inspection.

Engine: 4.5l, V8

Power: 225 break horsepower

Other: automatic gearbox, rear-wheel drive

Legal condition: registered in Poland

silnik: 4.5l, V8

moc: 225 koni mechanicznych

inne dane: skrzynia biegów automatyczna, napęd na tylne koła

stan prawny: zarejestrowany w Polsce
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FN 350 GRAND LUXE 1928 

Nr ramy: 16 870  
Bardzo rzadko spotykany motocykl 
Pojazd po pieczołowitej renowacji 
Ciekawa lokata kapitału 

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

   Chassis number: 16 870  
A very rare motorcycle 
After meticulous restoration 
Attractive capital investment 

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

HISTORIA MODELU 
FN to skrót od - Fabrique Nationale de Herstal - czyli “Państwowa Fabryka 
Broni Palnej”. Firma powstała w roku 1889 by wytwarzać i broń i amunicję na 
potrzeby armii belgijskiej. W 1901 roku w zakładach FN zbudowano pierw-
szy motocykl o pojemności 133 ccm. Cztery lata później pojawił się pionier-
ski model FN Four o pojemnościach od 350 cm³ do 750 cm³ - pierwszy na 
świecie motocykl czterocylindrowy. Wczesne egzemplarze były wyposażone w 
jedno przełożenie, napęd wałem i dekompresor ułatwiający rozruch silnika. W 
1908 roku FN otrzymał skrzynię biegów o dwóch, a wkrótce później trzech 
przełożeniach. W swoich czasach był to najbardziej zaawansowany technicznie 
motocykl, a do roku 1911 również najszybszy. Przez niemal dwie dekady FN 
stosował napęd bezłańcuchowy, czyli tak zwany “wał  kardana”.Ten sam inno-
wacyjny duch towarzyszył firmie przy projektowaniu jednocylindrowców. FN 
był jedny z pierwszych producentów który zastosował jednolitą konstrukcję 
dla silnika i skrzyni. Pod koniec roku 1923 wprowadzono na rynek motor o 
pojemności 350 cm³ w układzie OHV. Ten model, nazwany M60, rozpoczął se-
rię bardzo popularnych jednośladów. Jego rozwinięciem było chociażby M67 o 
pojemności 500 cm³. Jednak po pewnym czasie okazało się, że motory górnoza-
worowe są wybierane głównie przez kierowców o zacięciu sportowym, dlatego 
fabryka zdecydowała się jednostki dolnozaworowej przeznaczonej bardziej do 
codziennego użytku. Model M70 był wyposażony w hamulce bębnowe, miał 
wydłużony rozstaw osi oraz zmodyfikowany wydech. Powstanie tej odmiany 
uświetniła niezwykła wyprawa. Dwóch francuskich oficerów oraz belgijski me-
chanik, wybrali się w podróż z miasta Liège do północnej Afryki, pokonując 
6300 km między innymi przez Saharę. Maszyny ich nie zawiodły i w ten sposób 
dowiodły swojej świetności. 

HISTORIA EGZEMPLARZA
Prezentowany egzemplarz pochodzi z roku 1928. Przez wiele lat znajdował się 
w rękach jednego właściciela w Holandii. W 2016 roku trafił do Polski i prze-
szedł gruntowną odbudowę w specjalistycznym warsztacie. Renowacja została 
przeprowadzona z poszanowaniem przedwojennej techniki i rzemiosła. Mowa 
tu chociażby o takich detalach jak zgodne z oryginałem, bawełniane oploty kabli. 
Omawiany motocykl to wersja “Grande Luxe”, której zaletą była chociażby lam-
pa karbidowa. Z czasem została ona jednak zmieniona na lampę marki Bosch, 
zasilaną prądnicą tego samego producenta. W trakcie renowacji motocykla, 
udało się ustalić, że prądnica pochodzi z tego samego okresu co motocykl, ze 
względu na jednobiegunowy regulator napięcia, stosowany przez Boscha przy 
konstrukcji pierwszych tego typu urządzeń. W przypadku oferowanego moto-
cykla FN, mamy do czynienia nie tylko z bardzo rzadkim i wartościowym obiek-
tem, ale również z doskonale wykonaną pracą renowacyjną, która pozwoliła 
odtworzyć stan z 1928 roku, kiedy to motocykl opuścił fabrykę. 

MODEL HISTORY
FN stands for Fabrique Nationale de Herstal, French for National Factory of 
Herstal. It was founded in 1889 to manufacture firearms for the Belgian army. 
In 1901 FN works manufactured the first motorcycle powered by a 133 cc 
engine. Four years lated a pioneering FN four model was launched, propelled 
by engines ranging from 350 to 750 cc. It was the first four-cylinder motorcycle 
in the world. Early examples were equipped with a one-speed gearbox, was 
driven by a shaft and had a decompressor which made engine start easier. In 
1908 the FN was given a two-, and later on a three-speed gearbox. At the time, 
this was the most technically advanced motorcycle and until 1911 it was also 
the fastest. For nearly two decades the FN used a chainless drive, that is a so 
called Cardan shaft. 
The same spirit of innovation was still there when the company designed 
single-cylinder motorcycles. FN was one of the first manufacturers to use a 
uniform engine and gearbox design. At the end of 1923 a new motorcycle was 
launched with a 350 cc OHV engine. This model was called M60 and began 
a series of hugely popular motorcycles. Its evolution was a 500 cc M67. After 
some time it turned out that overhead-valve engines are chosen mostly by 
sporty drivers, so the manufacturer decided to produce a side valve engine 
designed for everyday driving. .
The M70 model was fitted with drum brakes, ha dan extended wheelbase 
and modified exhaust. Introduction of this version was celebrated by an epic 
journey. Two French officers and a Belgian mechanic travelled from Liège to 
northern Africa, covering a distance of 6300 kilometres, including the Sahara 
desert. The vehicles proved their excellence by never letting them down.

VEHICLE HISTORY
Presented example was made in 1928. It has been in the hands of one owner 
in Holland for many years. In 2016 it was imported to Poland and underwent 
a thorough restoration in a specialized workshop. Restoration was performed 
in accordance with pre-war engineering and craftsmanship. This includes de-
tails from the period, such as cotton cable weave for example. The auctioned 
motorcycle is the “Grande Luxe” version, which originally featured a carbide 
headlamp. Over time it was replaced with a Bosch headlamp powered by an 
alternator, also made by Bosch. During restoration it was established that the 
alternator came from the same period as the motorcycle itself, judging by a 
unipolar voltage regulator used by Bosch in early devices of this type. 
This particular FN motorcycle is not only a very rare and valuable object, but 
also a beautifully restored one. Thanks to excellent quality of work the motor-
cycle has been brought back to its original condition from 1928, when it left 
the factory.

Engine: 350 cc, 1-cylinder

Other: 3-speed manual gearbox

Legal condition: unregistered

silnik: 350cm3, 1-cyl.

inne dane: 3-biegowa skrzynia manualna

stan prawny: niezarejstrowany
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LAMBRETTA LI 150 III 1959

Nr ramy: 372835  
Wyjątkowy design z lat 50-tych 
Skuter po kompletnej renowacji 
Historia pojazdu związana z Polską 

cena wywoławcza: 13 000 zł (estymacja: 16 000 – 20 000)

   Frame number: 372835  
Unique 1950s design 
Scooter after a complete restoration 
Polish history 

Starting Bid: 13 000 PLN (Estimate: 16 000 – 20 000)

HISTORIA MODELU 
Lambretta jest obok Vespy, jednym z najbardziej ikonicznych skuterów. Produ-
kowana przez firmę Innocenti była odpowiedzią na potrzeby włoskiej ludności, 
która potrzebowała taniego środka lokomocji. Historia Lambretty sięga 1947 
roku, kiedy zaprezentowano tak zwany “model A”. Skuter był bardzo prosty w 
użytkowaniu, a niewielkie rozmiary nie wymagały dużej przestrzeni garażowej. 
O tych wyjątkowych jednośladach zrobiło się jeszcze głośniej, gdy w 1949 roku 
lekko zmodyfikowana Lambretta pobiła aż 13 długodystansowych rekordów 
prędkości. Już w roku 1950 Innocenti osiąga znakomity wynik produkcyjny -  
300 egzemplarzy dziennie. W międzyczasie powstają nowe modele -  C i LC 
- z ramą konstrukcji rurowej. W dalszym ciągu jednak nie przypominają one 
charakterystycznej opływowej bryły, jakś kojarzymy z Lambrettami. Skutery, w 
odróżnieniu od motocykli, miały silnik zamontowany pod siodłem i przed tyl-
nym kołem, co bardzo pozytywnie wpływało na wyważenie pojazdu. Napęd 
był przekazywany na tylne koło za pomocą wału, którego obudowa stanowiła 
jednocześnie wahacz. 1951 rok to kolejny spektakularny sukces modelu. Lam-
bretta z opływową obudowę, wyposażona w silnik o pojemności 125cm3, zo-
stała rozpędzona przez Romollo Ferri’ego do zawrotnej prędkości 195 km/h. 
Produkcja odmiany Li150 rozpoczyna się w 1958 roku. Nowością w Li są dwa 
osobne siodła. Motocykle można było zamówić w dwóch wariantach silniko-
wych: 125cm3 oraz 150cm3. 125 było oferowane w jednolitym jasnoszarym 
i jasnozielonym kolorze, natomiast 150 była dostępna w wersji dwukolorowej. 
Podstawowym kolorem był niebieski, czerwony lub szary, lecz osłony silnika, 
kierownicy i przedni pas malowano w różnych konfiguracjach na niebiesko, 
czerwono lub zielono. Lambretty nieodparcie kojarzą się z obrazem urokliwej 
włoskiej uliczki. Ich fenomenalny wygląd zawsze przykuwa wzrok i powoduje, że 
każda przejażdżka jest stylową podróżą w czasie.  

HISTORIA EGZEMPLARZA
Obecny właściciel nabył skuter w 2005 roku. Pojazd był prawdopodobnie nie-
ustannie użytkowany w Polsce aż do 1988 roku, kiedy został wyrejestrowany. 
Po zakupie Lambretta została w pełni odrestaurowana. Zachowano oryginalne, 
dwukolorowe malowanie. Odbudowa objęła również mechanikę skutera. Po 
zakończeniu remontu, skuter przejechał kilka kilometrów, a następnie uzupełnił 
zbiory prywatnego kolekcjonera. W chwili obecnej wymaga jedynie regulacji i 
przeglądu przed uruchomieniem po kilkuletnim postoju. Li150 to skuter, który 
mimo upływu lat potrafi wciąż potrafi dać wiele emocji z jazdy. Jakość przepro-
wadzonych prac renowacyjnych jest doskonałym przykładem na to, że nawet ze 
sprzętów o stricte użytkowym przeznaczeniu, można stworzyć piękny zabytek. 

MODEL HISTORY
Next to the Vespa, the Lambretta is one of the most iconic scooters. Made by 
a company called Innocenti it was a response to the demand of the people of 
Italy, who needed an inexpensive means of personal transport. History of the 
Lambretta dates back to the year1947, when the so called "model A" was unve-
iled. The scooter was very easy to maintain and use; its moderate size meant 
it didn't require large garage space. These unique motorcycles became even 
more popular when in 1949 a lightly modified Lambretta beat no less than 13 
long-distance speed records. Already in 1950 Innocenti achieved a remarka-
ble production volume of 300 units per day. In the meantime, new C and LC 
models with a pipe frame were created. However, they bore no resemblance 
to the streamlined body shape, which we associate with Lambrettas. Scooters, 
as opposed to motorcycles, had engines mounted under the seat and in front 
of the rear wheel, which was beneficial for the weight distribution. Power was 
channelled to the rear wheel via a shaft with its cover incorporated in the 
swing arm. Year 1951 marked another spectacular success of the model. The 
Lambretta with its streamlined body cover, equipped with a 125 cc engine 
achieved a whopping speed of 195 kph in the hands of Romollo Ferri. Pro-
duction of the Li150 version began in 1958. Its distinctive feature were two 
separate seats. Motorcycles could be bought in two engine varieties: 125 and 
150 cc. The 125 was offered in light grey or green colour, whereas the 150 
was available in a twin-colour version. Basic colours were blue, red or grey, 
but the engine and steering wheel covers could be painted blue, red or green. 
Lambrettas are inseparably associated with a view of charming, Italian street. 
Their phenomenal looks always grab attention and make every drive a stylish 
journey back in time.

VEHICLE HISTORY
The current owner purchased the scooter in 2005. Most likely it was conti-
nuously in use right until 1988, when it was deregistered. After the purchase, 
Lambretta was fully restored. Its original, two-tone colour scheme was prese-
rved. Restoration also included mechanical components of the scooter. After it 
was completed, the scooter was ridden for a couple of kilometres and became 
a part of a private collection. Right now, it only needs some adjustment and a 
regular maintenance after sitting for a couple of years. The Li 150 is a scooter 
which, despite many years under its belt, can still give its rider plenty of exci-
tement. Quality of restoration work is a perfect evidence that even strictly 
utilitarian devices can be turned into beautiful vintage items.

Engine: 150 cc, I cylinder

Other: manual, four-speed gearbox

Legal condition: not registered

silnik: 150cm3, 1-cyl.

inne dane: skrzynia biegów manualna 4-biegowa

stan prawny: niezarejestrowany
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PEUGEOT S57 1967

Nr ramy: 202556  
Wyjątkowy design z lat 50. 
Skuter po kompletnej renowacji 
Pojazd z ciekawą historią 

cena wywoławcza: 12 000 zł (estymacja: 15 000 - 18 000)

   Frame number: 202556  
Unique 1950s design 
After thorough restoration 
Vehicle with an interesting history

Starting Bid: 12 000 PLN (Estimate: 15 000 - 18 000)

HISTORIA MODELU 
Przemysł motoryzacyjny w powojennej Europie miał przed sobą niełatwe cele. 
Dla mieszkańców Starego Kontynentu mobilność była bardzo ważnym aspek-
tem życia. Tanie pojazdy użytkowe powoli zalewały zachodnioeuropejskie ryn-
ki. Oprócz nieskomplikowanych samochodów zaczęto produkować również 
skutery, które dzięki prostej konstrukcji i małej konsumpcji paliwa szybko zdo-
były serca Europejczyków. W latach 50. jeden z bardziej znanych francuskich 
producentów, Peugeot, postanowił skorzystać z doświadczenia zdobytego na 
polu projektowania samochodów i motocykli. W 1953 zaprezentował zupełnie 
nową konstrukcję – skuter typu S55. Jednostka napędowa została zapożyczona 
z niewielkiego motocykla tej samej marki, modelu P55. Pojazd zdecydowanie 
wyróżniał się wyglądem na tle konkurencji. Charakterystyczna przednia obudo-
wa ze zintegrowanym bagażnikiem stała się elementem rozpoznawczym sku-
terów Peugeota przez wiele kolejnych lat. W roku 1954 nastąpiła modernizacja 
modelu i prezentacja nowych odmian: S57, S57AL oraz S157. Innowacją był 
inny system zmiany biegów, dotychczasowy pedał został zastąpiony przez ste-
rowanie przy manetce. W roku 1957 roku pokazano ostateczną wersję S157, 
którą wyróżniał przedni błotnik poruszający się niezależnie od karoserii. Peu-
geot wybrał zupełnie inną ścieżkę rozwoju niż Vespa czy rodzime zakłady WFM 
w przypadku „Osy”. Dzięki temu możemy dziś podziwiać ten nietypowy design 
przełomu lat 50. i 60.

HISTORIA EGZEMPLARZA
Skuter oferowany przez Ardor Auctions jest bardzo dobrym przykładem na to, 
że powojenny krajobraz motoryzacyjny nie ograniczał się jedynie do rodzimych 
produkcji. Peugeot został zarejestrowany w Polsce w 1967 roku. Od tego czasu 
był użytkowany przez kolejne 9 lat, po czym został wyrejestrowany. Obecny 
właściciel zakupił go w 2004 roku i podjął decyzję o kompletnym remoncie. 
Pojazd został rozebrany, a następnie gruntownie odrestaurowany przez firmę 
specjalizującą się w naprawach zabytkowych skuterów. Wszystkie elementy me-
chaniczne zostały odświeżone, a część z nich ocynkowana. Kremowy lakier od-
powiada oryginalnej kolorystyce i dobrze współgra z odnowionymi chromami. 
Po skończonym remoncie, który trwał niemalże dwa lata, skuter stanowił bar-
dzo ważny element wyjątkowej kolekcji jednośladów. Na dzień dzisiejszy Peu-
geot wymaga serwisu rozruchowego oraz wymiany linki sprzęgła. Biorąc pod 
uwagę polską historię egzemplarza, jak i rzadkość występowania tego modelu 
na rynku europejskim, jest to niecodzienna okazja do nabycia fantastycznego 
skutera. 

MODEL HISTORY
Motoring industry in post-war Europe had numerous difficulties to overcome. 
Mobility was a crucial aspect in lives of Europeans. Cheap utility vehicles were 
slowly gaining popularity in Western Europe. Apart from simple cars, some 
manufacturers also tried their hands at producing scooters. Thanks to their 
uncomplicated design and low fuel consumption they quickly won the hearts 
of the Europeans. In the 50s Peugeot, one of the most recognizable French car 
manufacturers, decided to use the experience they gained designing cars and 
motorcycles. In 1953 they launched an entirely new vehicle – a scooter called 
S55. Power unit was borrowed from a small motorcycle of the same brand cal-
led P55. The new vehicle definitely looked refreshingly different compared to 
its competitors. Its distinctive front cover with an integrated storage space be-
came a trademark feature of Peugeot-branded scooters for years afterwards. 
Year 1954 marked a model update and introduction of some new variants: S57, 
S57AL and S157. Numerous innovations included a new gear change system, 
in which the pedal was replaced by a selector handle bar-mounted selector. In 
1957 a final iteration of the S157 was released, with a distinct front fender mo-
ving independently from the body. Peugeot took an entirely different path of 
development to that of Vespa or domestic WFM works with the “Osa”. Thanks 
to that, we can now admire the quirky design from the late 50s and early 60s.

VEHICLE HISTORY
This scooter offered by Ardor Auctions is a perfect evidence that Poland’s 
post-war motoring was not limited solely to domestic products. The Peugeot 
was registered in Poland in 1967. Since then it was used for 9 more years 
and it was deregistered afterwards. Its current owner bought it in 2004 and 
decided to restore it completely. The vehicle was dismantled and meticulously 
rebuilt by a company specializing with vintage scooters. All mechanical parts 
were refreshed, some of them were also clear-coated. Beige paint perfectly 
matches the original colour combination and refurbished chrome elements. 
With the restoration finished, which took nearly two years, the scooter be-
came a vital part of a unique motorcycle collection.  As of today, the Peugeot 
does need a bit of a maintenance to bring it to an operable condition as well as 
clutch linkage replacement. Taking into the account that the vehicle has a Polish 
history and is incredibly rare in Europe, this is a unique opportunity to purchase 
a fantastic scooter. 

Engine: 150 cc, one-cylinder

Other: three-speed, manual gearbox

Legal condition: not registered

silnik: 150 cm3, 1-cyl.

inne dane: skrzynia biegów manualna 3-biegowa

stan prawny: niezarejestrowany









PRZEWODNIK DLA KLIENTA

DEFINICJE

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 wska-

zówki dla zainteresowanego nim klienta. W celu uzyskania dodatkowych informacji od-

nośnie estymacji rekomendujemy kontakt z naszymi doradcami. Estymacje nie uwzględ-

niają 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 sprze-

dającego. 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 zo-

staje 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 gwa-

rantujemy możliwości zakupu po cenie wylicytowanej. Jeżeli w toku negocjacji klient 

zdecyduje się podnieść ofertę do poziomu ceny minimalnej lub zaakceptujemy wylicy-

towaną 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 przyjmowa-

nia 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 pierw-

szeństwa nabycia Obiektu. W przeciwnym wypadku transakcja warunkowa nie docho-

dzi do skutku, a Obiekt może zostać sprzedany innemu oferentowi.

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 dostęp-
ne w sali aukcyjnej lub poprzez obwieszczenie aukcjonera.

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

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

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

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

CENA SZACUNKOWA - Widełkowo określona w Katalogu Aukcyjnym 
wartość Pojazdu, będąca orientacyjnym wskaźnikiem potencjalnej Ceny Wy-
woławczej oraz Ceny Nabycia Pojazdu;

DOKUMENTACJA - Dokumentacja dotycząca stanu prawnego i technicz-
nego Pojazdu, w posiadaniu której znajduje się Organizator Aukcji, m.in. do-

wód rejestracyjny, polisa ubezpieczeniowa, dokumenty związane z historią 
Pojazdu;

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

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

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

POSTĄPIENIE - Kwota, o którą Uczestnicy zwiększają ofertę za licytowany 
Pojazd;

PROWIZJA - Opłata należna Organizatorowi Aukcji, stanowiąca 15 % od naj-
wyższej oferty złożonej przez Nabywcę, stanowiąca składnik Ceny Nabycia;

REGULAMIN - Niniejszy Regulamin Aukcji.



CUSTOMER’S GUIDELINE

DEFINITIONS

I. BEFORE THE AUCTION

1. Starting price 

Starting price specified in the Catalogue below Lot’s description is a starting bid for 

a given auction. Bidding can only go upwards, which means that it can only end at an 

amount which is equal to or higher than the starting price. 

2. Auction fee

10 per cent is added as an auction fee on top of the Lot’s hammer price. It also ap-

plies to post-auction sales, i.e. sales of Lots which remained unsold during the auc-

tion. 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. Estimation

Estimation 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. Estimations 

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 expres-

sed 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 

bided price. We are obliged to undertake negotiations with the consignor, but do 

not guarantee that sale at the bided 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, usinng experience and expertise of our

Customer’s participation at the auction is governed by: 1. TERMS AND CONDITIONS OF AUCTION SALES, 2. 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.

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 PRICE - Price from which the Auctioneer starts the bidding, ava-
ilable in the Auction Catalogue;

ESTIMATED PRICE - Worth of a given Vehicle specified in the Auction Catalo-
gue 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 od-
powiedzialnością  (limited liability company) seated in Warsaw, ul. Klimczaka 
1, registered under No. KRS 0000532509, tax identification number  (NIP) 
5213683528, and statistical identification  number  (regon) 360183852, or 
other persons legally authorised to carry out activities on its behalf based on 
powers of attorney;

VEHICLE - An item sold on a singular bidding conducted within he Auc-
tion, 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;

COMMISSION - A fee payable to the Auction Organiser, set at 10 per cent of 
the highest bid offer made by the Buyer, included in the Purchase Price;
Terms and Conditions These very Terms and Conditions.



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 współpra-

cujących z nami ekspertów. Mimo uwagi poświęcanej każdemu z Obiektów w procesie 

opracowywania, dokumentacji historii właścicielskiej, renowacji, i historii  pojazdu przed-

stawione 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 infor-

macji nie jest równoznaczny z tym, że Obiekt jest wolny od wad i uszkodzeń. Stan praw-

ny i techniczny Pojazdów wskazany w Katalogu Aukcyjnym został ustalony w oparciu o 

Dokumentację przedstawioną przez Właścicieli oraz na podstawie oględzin Pojazdów 

przeprowadzonych przez ekspertów domu aukcyjnego. Wskazane jest zatem, aby zain-

teresowani zakupem konkretnego pojazdu dokonali jego dokładnych oględzin na wy-

stawie 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 1996r, 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 wprowa-

dzaniu 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.) – Organizator Aukcji jest zobowiązany do zbierania da-

nych 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 rów-

nież na naszej stronie internetowej www.ardorauctions.pl. 

II. AUKCJA

Udział w licytacji można wziąć osobiście, po uprzednim złożeniu zlecenia licytacji telefo-

nicznej 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 równo-

znaczne z zawarciem umowy sprzedaży między domem aukcyjnym a licytującym, któ-

ry 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 zgła-

szane 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 Domem Aukcyjnym Ardor Auctions, a kupującym w ra-

mach aukcji. Ardor Auctions pełni funkcję pośrednika handlowego pomiędzy komitenta-

mi wstawiającymi Obiekty na aukcję a kupującymi. Warunki mogą być przez Ardor Auc-

tions odwołane lub zmienione poprzez aneksy dostępne w sali aukcyjnej lub poprzez 

obwieszczenie aukcjonera. z licytacji bez podania przyczyn. Opisy zawarte w katalogu 

aukcji 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 toż-

samość osoby rejestrowanej (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy). Dane osobowe 

klientów są informacjami poufnymi i pozostają do wyłącznej wiadomości Ardor Auc-

tions i spółek powiązanych, które mogą przetwarzać dane osobowe uczestników aukcji 

w zakresie niezbędnym do realizacji zleceń licytacji. Klientom, którzy posiadają nieure-

gulowane 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 zaintereso-

wani taką usługą powinni przesłać wypełniony formularz zlecenia najpóźniej 24 godziny 

przed rozpoczęciem aukcji. Nie ponosimy odpowiedzialności za realizację zleceń do-

starczonych 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 licyta-

cji telefonicznej w przypadku problemów z uzyskaniem połączenia z podanym przez 

klienta numerem telefonu. Dlatego rekomendujemy wskazanie maksymalnej kwoty 

(bez opłaty aukcyjnej), do której będziemy mogli licytować w Państwa imieniu. Zastrze-

gamy prawo do nagrywania i archiwizowania rozmów telefonicznych, o których mowa 

powyżej. Opisana usługa jest darmowa i poufna. Licytacja telefoniczna wymaga wpłaty 

zwrotnego depozytu-vadium w wysokości 4000zł. Wpłaty należy dokonać na konto: Ar-

dor 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 prze-

wodnika. 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.



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.

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 tho-

roughly during pre-auction exhibition. Upon Buyer’s explicit request we may recom-

mend 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 ca-

talogue. 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.

II. AUCTION

One may take part at the bidding personally, after placing a telephone bid or using 

limlot.

1. Course of the auction 

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, 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. Auc-

tioneer has the right to freely divide or join Lots or to withdraw them. Participation 

at 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. 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 custo-

mers 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. Number plate must be returned to 

the registration office after the auction. In case a Lot is purchased, one should obtain 

the transaction confirmation.  

3. Telephone bidding

If one is not able to take part at the Auction personally, there is a possibility of bidding 

on a 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 at 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.

4. Bidding on customer’s behalf 

Another possibility for customers who are not able to take part at the auction per-

sonally 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 Po-

lish 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 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 wcze-

śniejszym uzgodnieniu dopuszczamy wpłaty w euro, dolarach amerykańskich lub fun-

tach 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 przypadku 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 za ukryte wady fizyczne oraz wady prawne zakupionych 

Obiektów.

5. Odbiór zakupionego Obiektu 

Przy odbiorze zakupionych Obiektów wymagamy okazania dokumentu potwierdzają-

cego tożsamość. Obiekty mogą zostać wydane nabywcy lub osobie posiadającej pisem-

ne upoważnienie. Może to nastąpić tylko w momencie pełnej płatności i uregulowania 

wszystkich zobowiązań wynikających z wcześniejszych zakupów. Zakupione Obiekty na 

aukcji powinny być odebrane w ciągu 5 dni od aukcji. Jeżeli ta data zostanie przekroczo-

na, doliczane są koszta magazynowania o wartości 300 złotych dziennie. 

6. Transport 

Transport pojazdów pozostaje w gestii nabywcy. Dom Aukcyjny Ardor Auctions może 

wskazać firmy, które pomogą w realizacji transportu pojazdu, jednak nie bierze odpo-

wiedzialności za jakość ani wykonanie tejże usługi. 

7. Pozwolenie na eksport 

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.

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 wiadomo-
ści 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 niniej-
szych 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 za-
strzeżono 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 zareje-
strować 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 nie-
obecni licytujący powinni wypełnić formularz „zlecenie licytacji”, który można znaleźć w 
katalogu, na stronie internetowej Ardor Auctions lub otrzymać w siedzibie Ardor Auc-
tions. 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 Ar-
dor 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 jednocze-
śnie 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 da-

nych 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 wypeł-
nienie 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 foto-
kopii 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 domu aukcyjnego będzie licytować pomimo braku połącze-
nia. Jeśli żaden limit nie jest określony na zleceniu, pracownik domu aukcyjnego uznaje 
w takim wypadku, że klient oferuje przynajmniej cenę wywoławczą. 4) Podczas licytacji, 
zarówno osobistej, telefonicznej, jak i za pośrednictwem pracownika Ardor Auctions, licy-
tujący bierze osobistą odpowiedzialność za zapłatę za wylicytowane Obiekty, co opisane 
jest dokładniej w paragrafie 3 punkcie 5 poniżej, chyba że przed rozpoczęciem aukcji zo-
stało 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 zastrzeże-
niem ceny minimalnej, która jest poufną najniższą ceną sprzedaży uzgodnioną między Ar-
dor Auctions i komitentem. 2) Aukcjoner może w każdym momencie aukcji wycofać któ-
rykolwiek 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 sprze-
daży 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 



III. POST-AUCTION

1. Payment 

The Buyer is obliged to pay for bided 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 payment card (MasterCard, VISA) or bank 

transfer to our bank account number: Pekao SA 94 1240 6292 1111 0010 7207 4917. 

Payment title should include name and date of the auction, as well as name and num-

ber 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 addi-

tional term for payment of the amount due expires ineffectively.

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 under statutory war-

ranty for physical defects if they come to light after more than a year from handing 

the purchase over to the buyer. Ardor Auctions is not liable for hidden physical or legal 

defects of purchased Lots towards non-consumers.

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 authorisa-

tion. 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 period be exceeded, a storage fee of 300 Polish Zloty 

per day will be charged.

6. Shipping 

Shipping of vehicles is left to the buyer. Auction house Ardor Auctions 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 listed below specify rights and ob-

ligations of bidders and buyers on the one side and the auction house Ardor Auctions 

and consignors on the other. All potential auction buyers should read TERMS AND 

CONDITIONS OF AUCTION SALES carefully before taking part in the bidding.

TERMS AND CONDITIONS OF AUCTION SALE

1. INTRODUCTION
Each vehicle presented in the auction catalogue is destined for sale on conditions descri-
bed 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 GU-
IDELINE, 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 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. 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, 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 intere-
sted 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 pho-
ne call. In the event of difficulties regarding the phone connection, the bidder may specify 
the highest amount up to which an 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 bided Lots, which is pre-
cisely 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) 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) Auctioneer starts the bidding and decides 
on how high increments should be. In order to meet Reserve Price of the Lot, Auction 
Organiser and 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 



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 powin-
na 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 au-
kcyjnym 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 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 kupu-
jącym. Ryzyko i odpowiedzialność za Obiekt przechodzący na własność kupującego opisa-
ne 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 wyni-
kające z oznaczeń katalogowych Obiektu. Opłata aukcyjna stanowi część końcowej ceny 
Obiektu i  reprezentuje 15% kwoty wylicytowanej. 2) Do kwoty wylicytowanej mogą zo-
stać 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) Własność zakupionego Obiektu nie przejdzie na kupującego, 
dopóki Ardor Auctions  nie otrzyma pełnej ceny nabycia za Obiekt, w tym opłaty aukcyj-
nej. Ardor Auctions  nie jest zobowiązana do przekazania Obiektu kupującemu do chwili 
przeniesienia własności Obiektu na kupującego. Wcześniejsze przekazanie Obiektu kupu-
jącemu nie jest równoznaczne z przeniesieniem prawa własności Obiektu na kupującego 
ani zwolnieniem z obowiązku zapłaty przez niego ceny nabycia.
6. ODBIÓR ZAKUPU
1) Odbiór wylicytowanych pojazdów jest możliwy po dokonaniu wpłaty pełnej ceny naby-
cia oraz uregulowaniu innych płatności wobec Ardor Auctions  i spółek powiązanych. Jak 
tylko nabywca spełni wszystkie wymagania, powinien skontaktować się z domem aukcyj-
nym, 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 koszta-
mi transportu oraz magazynowania. Wielkość opłat będzie uzależniona od operatora ma-
gazynu. 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 ku-
pującego 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 skontakto-
wać 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 upo-
ważnienie od nabywcy
7. BRAK PŁATNOŚCI
Bez uszczerbku dla innych praw sprzedający, w przypadku gdy nabywca nie uiści pełnej 
ceny nabycia za Obiekt w terminie 5 dni od daty aukcji, Ardor Auctions może zastoso-
wać jeden lub kilka z poniższych środków prawnych: a) przechować Obiekt w magazynie 
Ardor Auctions m lub w innym miejscu na ryzyko i koszt klienta; b) odstąpić od sprze-
daży 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 prywat-
nie 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 kosz-
tami 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.

8. DANE OSOBOWE KLIENTA
W związku ze świadczonymi usługami oraz wymogami prawnymi związanymi z przepro-
wadzeniem aukcji Ardor Auctions może wymagać od klientów podania danych osobo-
wych 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 od-
powiedzialności 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, nie-
zależnie 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, wy-
nikającej z jakiegokolwiek oszustwa bądź świadomego wprowadzenia w błąd, lub z winy 
umyślnej.
10. PRAWA AUTORSKIE
Prawa autorskie do wszystkich zdjęć, ilustracji i tekstów związanych z Obiektem, sporzą-
dzonych przez lub dla Ardor Auctions, włączając zawartość tego katalogu, stanowią wła-
sność Ardor Auctions. Nie mogą być one wykorzystane przez kupującego ani inne osoby 
bez uprzedniej zgody pisemnej Ardor Auctions.

11. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1) Niniejsze WARUNIKI SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ wraz późniejszymi zmianami i uzu-
pełnieniami, o których mowa w paragrafie 1 powyżej, wyczerpują całość praw i obowiąz-
ków 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 zwolnie-
nia z obowiązków ani nie uchyla obowiązywalności całości bądź części z postanowień WA-
RUNKÓW SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ.

12. PRAWO OBOWIĄZUJĄCE
Prawa i obowiązki stron wynikające z niniejszych WARUNKÓW SPRZEDAŻY AUKCYJ-
NEJ, przebieg aukcji i jakiekolwiek sprawy związane z powyższymi postanowieniami pod-
legają 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 finan-
sowego 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 powy- żej 15 000 euro.

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



bidders. Should there be no bidding offers for a given Lot, 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 ca-
talogue. Bidding is then conducted in the same currency as the one specified in catalogue 
pricing. In order to cater for demands of our foreign customers, estimations in the catalo-
gue can be expressed in Euros, British Pounds or US Dollars, reflecting the approximate 
price given the current exchange rate. Estimations 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. Stroke of the hammer means that the highest offer 
has been accepted and that a purchase agreement between Ardor Auctions and the buy-
er 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.

5. PURCHASE PRICE AND AUCTION FEE
Auction fee and additional fees mentioned in the catalogue are charged on top of the 
bided price. Auction fee is a part of the final price of the Lot and is set at 15 per cent of 
the bided price. 2) Other taxes and fees may be charged on top of the bided 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: Ar-
dor 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 received the full purchase price of the Lot, including the Auction 
Fee. Ardor Auctions is not obliged to hand the Lot over to the customer unless ownership 
is transferred to the Buyer. Earlier handover is not equal to transferring ownership of the 
Lot to the Buyer or waiving the obligation to pay the purchase price.

6. PURCHASE HANDOVER
1) Handing over vehicles purchased at auction to the Buyer is only possible after the full 
purchase price and other payments to Ardor Auctions and its subsidiaries are paid. As 
soon as the Buyer meets those requirements, they should contact the auction house, to 
arrange the handover of the vehicle.
2) 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 out of 
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 repre-
sentative, who also should have a written authorization from the Buyer at their disposal.

7. MISSING PAYMENT
Should the seller 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 buy-
er’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 bided 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 ma-
terials 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 corre-
spondence, we encourage them to contact us via email or telephone.

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 Auc-
tions shall not be liable to pay interest on purchase price. 5) No regulation in these very 
TERMS AND CONDITIONS OF AUCTION SALE excludes or limits responsibility of 
Ardor Auctions towards the buyer arising out of any fraud, fraudulent misrepresentation 
or intentional fault.

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

11. GENERAL RULES
1) These TERMS AND CONDITIONS OF AUCTION SALE, together with amendments 
and supplements introduced later, mentioned in the 1st paragraph above, exhaust the 
entirety of laws and obligations between parties in relation to sales of the Lot. 2) Any 
notifications should be sent directly to Ardor Auctions in a written form. Notifications 
addressed to the customers will be sent to the address specified in the last written sta-
tement 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, unen-
forceable 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 CONDI-
TIONS OF AUCTION SALE.

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 pro-
visions of:
1) 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.
2) According to the provisions of the Act of 21st November 1996 on Mu-
seums (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,
3) Act of 16th November 2000 on Prevention of Bringing any Asset Values 
Originating from Illegal or Undisclosed Sources into Financial Circulation and on Coun-
teracting 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 at-
tempts 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 con-
dition of the vehicle. The car is sold without any warranties issued by Ardor Auctions.
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1.06 termin przyjmowania obiektów do 28.04.2017
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18.05 termin przyjmowania obiektów do 14.04.2017
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Aukcja Młodej Sztuki 
25 kwietnia (wtorek) 2017 r., godz. 19
 Wystawa obiektów: 11 – 25 kwietnia 2017 r..

Salon Wystawowy MARCHAND

Dom Aukcyjny DESA Unicum
ul. Marszałkowska 34-50, Warszawa
tel. 22 584 95 34, www.desa.pl

Katarzyna Słowiańska-Kucz, Spotkanie, 2017 r.
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 po okazaniu zdjęcia tej reklamy

desamodern.pl – po wpisaniu kodu promocyjnego AS3

Aukcja Sztuki Współczesnej
25 maja (czwartek) 2017 r., godz. 19

 Wystawa obiektów: 16 – 25 maja 2017 r.

Dom Aukcyjny DESA Unicum
ul. Marszałkowska 34-50, Warszawa
tel. 22 584 95 34, www.desa.pl

Stefan Gierowski, „DCXLIX”, 1992 r.



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

  Zlecenie licytacji z limitem      Zlecenie telefoniczne

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

Prosimy czytelnie wypełnić formularz, by uniknąć ewentualnych pomyłek

ZLECENIE LICYTACJI

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

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

 

Imię i nazwisko    

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

Adres: ulica         nr domu         nr mieszkania

Miasto                           Kod pocztowy

Adres e-mail 

Telefon / faks 

                                   

Skąd dowiedzieli się Państwo o Ardor Auctions?

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

od rodziny/znajomych    z imiennego zaproszenia    inną drogą

Nr kat. Autor, tytuł
Maksymalna oferowana kwota 

(bez opłaty aukcyjnej)  
lub licytacja telefoniczna

Należność za zakupiony obiekt 

  Wpłacę na konto bankowe: Pekao SA 

 94 1240 6292 1111 0010 7207 4917 

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

Faktura
Proszę o przekazanie informacji zawartych w transakcjach: 

  telefonicznie                      faksem

  listownie                            e-mailem 

  Proszę o wystawienie faktury VAT bez podpisu odbiorcy

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

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

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

 Tak                Nie

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

Numer telefonu do licytacji   

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