










































ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРОДАЖБА НА АУКЦИОННА КЪЩА „РАКУРСИ" 

Аукционна къща „Ракурси" е дружество с ограничена отговорност със седалище в гр. София, ул. ,,Хан Крум" № 4а, 
специализирано в организиране на търгове за продажба на произведения на изкуството, притежаващо разрешение 
№ РУ 02-0001/16.02.11 от Министерство на културата на Република България за извършване на тръжна дейност. 
Аукционна къща „Ракурси" предлага на търг произведения на изкуството като комисионер. 

РЕГИСТРАЦИЯ

НАДДАВАНЕ 

Наддаване 
с писмено подадена 

оферта 
и по телефона 

ОПРЕДЕЛЯНЕ
НА КУПУВАЧ

ОГЛЕД

НА ЧАЛНА ЦЕНА

СТЪПКА

За участие в наддаването е необходима регистрация. За целта се попълва 
регистрационен формуляр, където задължително се посочват данните по лична карта 
и телефонен номер. Всички лични данни се използват единствено за целите на търга 
и не се предоставят на трети лица. Личните данни се съхраняват надеждно, недостъпни 
за трети лица. Формулярът е приложен към каталога на търга, може да се изтегли и от 
интернет страницата на аукционната къща. Регистрацията се извършва по всяко време 
след обявяване датата на търга и непосредствено преди него. Всеки регистриран 
получава номер, с който да наддава. 

Наддаването става чрез лично присъствие на търга, чрез предоставяне на писмено 
подадена оферта или по телефона. 

Всички лица, наддаващи в търга, се считат, че го правят от свое име и носят лична 
отговорност за наддаванията си. 

Писмено наддаване на търга или наддаване по телефона се извършва чрез 
изпращане на попълнена „Оферта за писмено/телефонно наддаване", която се 
намира на гърба на всеки каталог за търг и е публикувана в интернет страницата на 
аукционна къща „Ракурси". Офертата трябва да бъде получена в аукционната къща 
най-малко 24 часа преди началото на търга по пощата или сканирана - по имейла. 
Адресите за изпращане на офертите са: 

ул. ,,Хан Крум" №4а, 1000 София; e-mail: info@auction-rakursi.com 

При получаване на няколко еднакви оферти за писмено наддаване за един обект, 
предимство има първата получена оферта. 

Наддаване по телефона се допуска само за обекти на стойност над 600 (шестстотин) 
лева. Тази услуга е безплатна за клиента. Аукционна къща „Ракурси" не носи 
отговорност в случай на техническа невъзможност за осъществяване на телефонна 
връзка с участника. 

Аукционът следва последователността на лотовете в каталога. Най-високото и 
последно наддаване е успешно. Водещият оповестява постигнатата цена, съобщава 
„продадено" и номерът на спечелилия и удря чука. Ударът на чука след наддаването 
за определен обект означава, че има избран купувач. 

Оглед на произведенията се извършва няколко дни преди датата на търга от 11 до 
18 ч. и в деня на търга - от 11 до 15 ч. в галерия „Ракурси" - ул. ,,Хан Крум" № 4а, 
1000 София. Произведенията се предлагат за продажба в състоянието, в което се 
намират към момента на огледа. Доколкото на купувачите е дадена възможност да 
огледат обектите, изложени предварително за продажба, не могат да бъдат 
предявявани претенции след като продажбата е извършена. Аукционна къща 
,,Ракурси" не носи отговорност за скрити недостатъци. 

Цените на обектите са в български лева. 

Началната цена е публикувана срещу всеки обект в каталога. 

Стъпката на наддаване се увеличава в следната зависимост: 

ДО 500 ЛВ. С20ЛВ. 

от 500 до 1000 лв. с5о лв. 

ОТ 1000 ДО 5000 ЛВ. СЪС lООЛВ. 

над5ооо лв. с5оо лв. 

Водещият на търга може да изменя стъпката по негово решение. 

Аукционна къща „Ракурси" може да откаже наддаване или да оттегли определен обект 
от търга, без да обяснява причините за това. 






