Regulamin Serwisu Aukcyjnego PIA

§1
Przedmiot regulacji oraz informacje o dostawcy usług elektronicznych
1. Niniejszy regulamin korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną i uczestnictwa w
aukcjach elektronicznych (dalej „Regulamin”) określa warunki korzystania z internetowego
serwisu aukcje.porscheinterauto.com.pl (Serwis Aukcyjny PIA lub Serwis) i zawierania transakcji
za pośrednictwem tego serwisu. Serwis Aukcyjny PIA jest prowadzony i należy do spółki Porsche
Inter Auto Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Połczyńska 118a, 01-304
Warszawa, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS: 0000108213, numer
identyfikacji podatkowej NIP: 646-10-02-655, numer REGON: 272249958, z kapitałem
zakładowym w wysokości: 8 837 400 PLN, (zwanej dalej “PIA Polska”). PIA Polska jest podmiotem
odpowiedzialnym za świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez Serwis Aukcyjny PIA.
Adres elektroniczny PIA Polska to: https://aukcje.porscheinterauto.com.pl,
Adres do korespondencji elektronicznej to : aukcje@porscheinterauto.pl
2. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu Aukcyjnego PIA są następujące:
- System operacyjny Windows
- Przeglądarka internetowa: Internet Explorer, Chrome, Mozilla
3. Wszelka korespondencja dotycząca Serwisu Aukcyjnego PIA, przebiegu aukcji oraz umów
zawieranych z wykorzystaniem Serwisu będzie odbywać się drogą elektroniczną, kanałami
wskazanymi przez PIA Polska. W uzasadnionych przypadkach PIA Polska może żądać stosownych
dokumentów lub oświadczeń w formie pisemnej.
§2
Użytkownik Serwisu Aukcyjnego PIA
1. Użytkownikiem Serwisu Aukcyjnego PIA mogą być wyłącznie przedsiębiorcy, którzy zajmują się
profesjonalnie obrotem samochodami (dealerzy samochodowi), zweryfikowani i zarejestrowani
przez PIA Polska jako użytkownicy Serwisu Aukcyjnego PIA, którzy zapoznali się i zaakceptowali
niniejszy Regulamin i godzą się tym samym na uczestnictwo w aukcjach i nabywanie
samochodów na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
2. Serwis Aukcyjny PIA skierowany jest wyłącznie dla profesjonalistów (usługi B2B) i jego celem jest
ponowne wprowadzenia na rynek używanych samochodów lub innych pojazdów oferowanych
przez PIA Polska.
§3
Rejestracja i wymagane dane, dokumenty oraz oświadczenia
1. W celu zarejestrowania się jako użytkownik Serwisu Aukcyjnego PIA osoba lub osoby
uprawnione do reprezentacji przedsiębiorcy wypełniają formularz rejestracyjny online podając
następujące dane:
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a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Nazwa (firma) przedsiębiorcy
Imiona i Nazwiska osób upoważnionych do reprezentacji
Siedziba i Adres przedsiębiorcy
Numer w rejestrze przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej (ewentualny
odpowiednik takiego numeru)
Numer identyfikacji podatkowej
Numer Regon oraz Pesel w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółek
cywilnych
Adres poczty elektronicznej
Numer telefonu niezbędny do weryfikacji tożsamości użytkownika

2. Powyższe dane są niezbędne do rejestracji i będą przetwarzane przez PIA Polska w celu
świadczenia usług elektronicznych poprzez Serwis Aukcyjny PIA i w celu zawierania i realizacji
umów sprzedaży w wyniku uczestnictwa użytkownika w aukcjach prowadzonych w Serwisie
Aukcyjnym PIA.
3. Do zgłoszenia rejestracyjnego użytkownik dołącza drogą elektroniczną odpis z odpowiedniego
rejestru przedsiębiorców oraz skan dokumentów potwierdzających tożsamość osób
reprezentujących przedsiębiorcę oraz ewentualne dodatkowe dokumenty potwierdzające
upoważnienie do reprezentacji i zaciągania zobowiązań przez osoby dokonujące rejestracji.
4. Przy zgłoszeniu rejestracyjnym użytkownik składa drogą elektroniczną oświadczenia o akceptacji
Regulaminu i zasad korzystania z Serwisu Aukcyjnego PIA i wymagane oświadczenia dotyczące
przetwarzania danych osobowych.
5. PIA Polska zastrzega możliwość weryfikacji wniosków o rejestrację w Serwisie Aukcyjnym PIA,
włącznie z prawem odmowy nadania statusu użytkownika podmiotowi, który nie spełnia według
uznania PIA kryterium profesjonalnego dealera samochodowego.
6. Wyłącznie po akceptacji wniosku przez PIA i nadaniu stosownego oznaczenia/numeru
identyfikacyjnego podmiot składający wniosek staje się użytkownikiem mogącym uczestniczyć w
aukcjach organizowanych przez PIA Polska poprzez Serwis (użytkownik).
7. W przypadku rezygnacji Użytkownika z korzystania z Serwisu Aukcyjnego PIA jego konto
(oznaczenie/numer identyfikacyjny) zostanie usunięte. Usunięcie konta pozostanie bez wpływu
na ważność złożonych uprzednio przez Użytkownika ofert.
§4
Aukcje
1. Użytkownikom Serwisu Aukcyjnego PIA dostępne będą oferty samochodów używanych
przeznaczonych do sprzedaży przez PIA Polska, zawierające dane oferowanych pojazdów, w
szczególności model, rok produkcji, przebieg, numer VIN, a także inne informacje niezbędne dla
oceny stanu pojazdu. Dane wskazane w ofercie mogą się nieznacznie różnić od rzeczywistych
parametrów pojazdu – w szczególności informacja o przebiegu może różnic się od wartości
rzeczywistej o 1000 km.
2. W ramach Serwisu Aukcyjnego PIA będą organizowane aukcje online (aukcje), podczas których
użytkownicy będą mogli składać oferty zakupu samochodów wystawionych do sprzedaży w
czasie danej aukcji – składając online oświadczenie o woli nabycia pojazdu w stanie takim jakim
jest za wskazaną przez siebie cenę ofertową i na warunkach określonych w niniejszym
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Regulaminie. Złożone oferty będą wiązać użytkowników przez 7 dni. Po zakończeniu aukcji PIA
Polska dokona oceny złożonych ofert i podejmie decyzję o zawarciu umowy z użytkownikiem,
który złożył najwyższą ofertę lub zakończeniu aukcji bez rozstrzygnięcia. Użytkownik, z którym
ma zostać zawarta umowa zostanie niezwłocznie poinformowany o akceptacji jego oferty i
szczegółach transakcji.
3. Weryfikacja tożsamości użytkownika przy każdorazowym logowaniu się do Serwisu Aukcyjnego
PIA będzie każdorazowo weryfikowana kodem przesłanym użytkownikowi na wskazany przez
niego numer telefonu komórkowego. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za ochronę i
zabezpieczenie informacji służących do logowania oraz telefonu służącego do weryfikacji przed
dostępem osób nieupoważnionych.
§5
Zasady sprzedaży samochodów w ramach Serwisu Aukcyjnego PIA
1. Złożenie w czasie trwania aukcji oferty przez zarejestrowanego użytkownika, który spełnia
wszelkie warunki korzystania z Serwisu Aukcyjnego PIA na dzień złożenia oferty, oraz akceptacja
złożonej oferty przez PIA Polska oznacza zawarcie umowy sprzedaży (umowy) pojazdu, którego
dotyczyła dana aukcja (wybrany pojazd) na warunkach określonych w ofercie oraz niniejszym
Regulaminie. Użytkownik, którego oferta została zaakceptowana zgodnie z zasadami
określonymi w Regulaminie będzie dalej określany jako Nabywca.
2. Wszystkie ceny są podawane w walucie obowiązującej w Polsce (polskie złote) i są cenami
brutto, zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT), chyba że w danej aukcji lub w
informacji dostępnej dla użytkowników PIA Polska wskaże inne zasady podawania i określania
ceny. W przypadku nabywania pojazdów przez Nabywców spoza granic Polski, zastosowanie
stawek podatku VAT właściwych dla tego typu transakcji może nastąpić wyłącznie w przypadku
spełnienia przez użytkownika wszystkich wymogów pranych oraz dochowaniu procedur
określonych przez PIA Polska. Zaakceptowana przez PIA Polska cena oferowana przez Nabywcę
będzie stanowiła Cenę Całkowitą.
3. W terminie 7 dni od uzyskania informacji o akceptacji oferty Nabywca ma obowiązek zapłaty
przelewem całości Ceny Całkowitej na rachunek wskazany przez PIA Polska, a następnie odbioru
wybranego pojazdu. Informacja o akceptacji oferty zostanie przekazana Nabywcy drogą
elektroniczną.
4. Wybrany pojazd zostanie przekazany Nabywcy nie wcześniej niż po otrzymaniu całości Ceny
Całkowitej przez PIA Polska. Prawo własności wybranego pojazdu pozostaje przy PIA Polska do
czasu zapłaty całości Ceny Całkowitej.
5. W przypadku braku płatności Ceny Całkowitej we wskazanym powyżej terminie, PIA Polska ma
prawo do odstąpienia od umowy w terminie miesiąca od daty, w której płatność miała nastąpić,
zastrzegając sobie prawo do dochodzenia odszkodowania oraz prawo do zawieszenia bądź
wykluczenia Nabywcy z możliwości korzystania z Serwisu Aukcyjnego PIA.
6. Wszystkie oferowane pojazdy są odpowiednio ubezpieczone przez PIA Polska. PIA Polska
rozwiązuje umowę ubezpieczenia wybranego pojazdu po upływie wyznaczonego terminu
odbioru pojazdu. Odbiór wybranego pojazdu następuje w miejscu wskazanym w informacjach
dotyczących danej aukcji na koszt i ryzyko Nabywcy. Ryzyko uszkodzenia lub przypadkowej
utraty oraz wszelkie koszty związane z wybranym pojazdem przechodzą na Nabywcę w dniu
odbioru wybranego pojazdu lub, w przypadku jeżeli Nabywca opóźnia się z zapłatą Ceny
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Całkowitej lub odbiorem wybranego Pojazdu, w terminie 7 dni od otrzymania informacji o
zaakceptowaniu oferty przez PIA Polska. W przypadku opóźnienia w odbiorze Nabywca
zobowiązuje się do zapłaty na rzecz PIA Polska kosztów przechowania wybranego pojazdu, w
tym opłaty parkingowej w wysokości 50 złotych netto dziennie.
7. Dla skutecznego odbioru wybranego Pojazdu osoba działająca w imieniu Nabywcy musi
przedstawić niezbędne dokumenty potwierdzające upoważnienie do odbioru, na żądanie PIA
Polska dokumenty rejestrowe Nabywcy oraz oryginał dokumentu potwierdzającego tożsamość.
8. Nabywca (osoba przez niego upoważniona) przeprowadza przy odbiorze sprawdzenie pojazdu i
weryfikuje wszystkie niezbędne dokumenty. Widoczne uszkodzenia muszą być opisane w
protokole odbioru/międzynarodowym liście przewozowym CMR.
9. Nabywca otrzyma fakturę wystawioną przez PIA Polska zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa. W przypadku, jeżeli Nabywca jest podmiotem zarejestrowanym lub posiadającym
zarejestrowaną siedzibę w kraju członkowskim Unii Europejskiej, to ma on obowiązek złożyć
oświadczenie w którym zapewni, że zakupił pojazd do celów związanych z prowadzoną
działalnością gospodarczą oraz potwierdzi, że transakcja jest objęta przepisami dotyczącymi
podatku VAT obowiązującymi w danym kraju, a także przedstawi dowód dostarczenia pojazdu
do kraju członkowskiego Unii Europejskiej (międzynarodowy list przewozowy CMR).
10.Nabywca spoza Unii Europejskiej jest zobowiązany dodatkowo do przedstawienia PIA Polska
dowodu dostarczenia pojazdu do kraju poza Unią Europejską - świadectwa wywozowego
wystawionego przez urząd celny kraju członkowskiego Unii Europejskiej. PIA Polska nie jest
zobowiązany do dostarczenia deklaracji pochodzenia ani świadectwa pochodzenia. Jeżeli
dokument taki jest niezbędny do zrealizowania transakcji eksportowej przez nabywcę, wówczas
nabywca musi uzyskać go na własny koszt.
§6
Wady pojazdu, wyłączenie rękojmi i gwarancji
PIA Polska nie gwarantuje, że sprzedawany samochód jest wolny od wad i bezwypadkowy,
pojazdy są sprzedawane jako używane i użytkownik przystępując do aukcji i wyrażając wole
zakupu danego pojazdu jest tego świadomy i to akceptuje. W związku z wymogami dotyczącymi
użytkownika Serwisu Aukcyjnego PIA domniemywa się, że profesjonalizm użytkownika i jego
doświadczenie w obrocie pojazdami używanymi umożliwia mu ocenę stanu pojazdu na
podstawie informacji wskazanych w ofercie. Pojazdy są sprzedawane z wyłączeniem
jakiejkolwiek gwarancji, zaś roszczenia dotyczące wad fizycznych lub prawnych są wyłączone w
najszerszym prawem dozwolonym zakresie.
§7
Zakres odpowiedzialności
1. Odpowiedzialność PIA Polska jest co do zasady ograniczona do przypadków umyślnego
naruszenia istotnego obowiązku umownego lub rażącego niedbalstwa PIA Polska. Niezależnie od
powyższego, w granicach określonych prawem PIA Polska będzie odpowiedzialna za szkody
wyłącznie do wartości rynkowej danego pojazdu i wyłącznie za szkodę rzeczywistą.
2. Ograniczenia lub wyłączenia odpowiedzialności wspomniane powyżej nie będą miały
zastosowania w przypadku bezwzględnych regulacji prawnych dotyczących odpowiedzialności.
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§8
Naruszenia Regulaminu lub obowiązującego prawa,
możliwość zawieszenia lub odmowy świadczenia usług z Serwisu Aukcyjnego PIA
1. Użytkownik zobowiązuje się korzystać z Serwisu Aukcyjnego PIA zgodnie z niniejszym
Regulaminem oraz przepisami obowiązującego prawa. W szczególności zakazane jest:
a) dostarczania przez użytkownika treści o charakterze bezprawnym
b) przekazywanie osobom nieupoważnionym do reprezentacji użytkownika danych do
logowania do Serwisu
c) wszelkie niezgodne z prawem i dobrymi obyczajami działania mające wpływ na realizacje
zadań i celów Serwisu, na przebieg aukcji oraz treść ofert innych użytkowników
d) korzystanie z Serwisu za pomocą zautomatyzowanych narzędzi informatycznych
e) rozpowszechniania utworów lub ich części zawartych w Serwisie Aukcyjnym PIA
f) podejmowanie działań, które mogą nadmiernie obciążyć infrastrukturę informatyczną
Serwisu, zakłócać prawidłowe działanie Serwisu
2. We wskazanych w Regulaminie przypadkach lub w przypadku uzasadnionego podejrzenia
nieprzestrzegania Regulaminu, niespełniania wymogów formalnych lub naruszenia prawa przez
użytkownika PIA Polska może zawiesić lub zlikwidować konto użytkownika, w sposób czasowy
lub stały uniemożliwiając danemu podmiotowi korzystanie z Serwisu Aukcyjnego PIA.
§9
Prawa Autorskie
Wszelkie prawa związane z utworami autorskimi, markami, znakami handlowymi,
oprogramowaniem PIA Polska, jak również wszelkie informacje, wiedza specjalistyczna (knowhow) i chronione prawem algorytmy stanowią wyłączną własność PIA Polska, która upoważnia
użytkowania do korzystania z nich tylko i wyłącznie w celu korzystania z Serwisu Aukcyjnego PIA
zgodnie z jego przeznaczeniem i Regulaminem.
§ 10
Procedura reklamacyjna, Rozstrzyganie sporów, prawo właściwe
1. W przypadku uwag, zastrzeżeń czy innego rodzaju spornych spraw użytkownik składa drogą
elektroniczna na adres aukcje@porscheinterauto.pl uzasadnioną skargę lub zastrzeżenie
dotyczące Serwisu. PIA Polska zobowiązuje się rozpatrzyć wniosek użytkownika w terminie 14
dni.
2. Spory wynikłe w związku z korzystaniem z Serwisu Aukcyjnego PIA strony będą starać się
rozwiązywać polubownie, w tym metodami alternatywnymi, takimi jak mediacja, bez
podejmowania postępowania sądowego.
3. W sprawach związanych z korzystaniem z Serwisu Aukcyjnego PIA i dotyczących umów
związanych z aukcjami na tym serwisie zastosowanie będą miały regulacje prawne obowiązujące
na terenie Polski.
§ 11
Polityka prywatności
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1. PIA Polska oświadcza, że nie będzie udostępniał danych osobowych użytkowników jakimkolwiek
osobom trzecim do celów marketingowych. PIA Polska wykorzystuje takie informacje wyłącznie
w sposób opisany w niniejszej polityce prywatności. Niniejsze zasady dotyczące prywatności
dotyczą usług Serwisu Aukcyjnego PIA.
2. Rejestracja w Serwisie Aukcyjnym PIA stanowi potwierdzenie przez użytkownika, że będzie
stosował się do Regulaminu. Użytkownik niniejszym zostaje poinformowany, że przepisy
dotyczące ochrony prywatności przyznają wszystkim użytkownikom prawo do wglądu i do
poprawiania ich danych osobowych. Jeżeli użytkownik złoży stosowny wniosek, wszystkie
dotyczące go dane zostaną usunięte z baz danych użytkowników Serwisu Aukcyjnego PIA.
3. Wszyscy zarejestrowani użytkownicy Serwisu Aukcyjnego PIA wyrażają zgodę na otrzymywanie
biuletynów informacyjnych i aktualności od PIA Polska. Każdy użytkownik może w dowolnym
terminie wypisać się z listy wysyłkowej PIA Polska, zmieniając swoje ustawienia online.
4. PIA Polska gromadzi pewne informacje dotyczące zachowań użytkowników korzystających z
Serwisu Aukcyjnego PIA. PIA Polska wykorzystuje te informacje do celów wewnętrznych badań
dotyczących danych demograficznych użytkowników, ich zainteresowań, aby lepiej zrozumieć
użytkowników i móc oferować im lepsze usługi. Gromadzone są również dane związane ze
składaniem ofert i zakupami.

Załączniki:
protokół odbioru
oświadczenia użytkownika
oświadczenia Nabywcy
upoważnienie
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Terms of Use of PIA Auction Website

§1
Subject matter and information on electronic services providers
1. These Terms of Use of electronically supplied services and participation in electronic auctions
(hereinafter: “Terms of Use”) regulate the terms and conditions for using the Internet service of
aukcje.porscheinterauto.com.pl (PIA Auction Website or Website) and for making transactions
through this Website. PIA Auction Website is operated and owned by the company Porsche
Inter Auto Polska Sp. z o.o. with the seat in Warsaw, at the address: ul. Połczyńska 118a, 01-304
Warsaw, entered in the register of entrepreneurs of the District Court for the capital city of
Warsaw, XIII Commercial Division of the National Court Register under KRS number:
0000108213, tax identification number NIP: 646-10-02-655, REGON number: 272249958, with
the initial capital of: 8 837 400 PLN, (hereinafter: “PIA Polska”). PIA Polska is the entity
responsible for the provision of electronically supplied services by PIA Auction Website.
Internet address of PIA Polska is: https://aukcje.porscheinterauto.com.pl
E-mail address of PIA Polska is: aukcje@porscheinterauto.pl
2. System requirements necessary for the use of PIA Auction Website are as follows:
- Windows operating system
- Internet Browser like: Internet Explorer, Chrome, Mozilla
3. All communication regarding PIA Auction Website, the execution of the auctions and
transactions made through the use of the Website will be conducted electronically, via the
channels indicated by PIA Polska. In duly justified cases PIA Polska may require appropriate
documents or statements in written form.
§2
User of PIA Auction Website
1. Users of PIA Auction Website may only be entrepreneurs professionally involved in car sales
(automotive dealerships), verified and registered by PIA Polska as the users of PIA Auction
Website who have read and accepted these Terms of Use and thereby agree to participate in
auctions and purchase vehicles in accordance with the rules set out in these Terms of Use.
2. PIA Auction Website is directed solely at professionals (B2B services) and is aimed at
reintroduction into the market of used motor cars or other vehicles offered by PIA Polska.
§3
Registration and the required data, documents and statements
1. For purposes of registering as a User of PIA Auction Website, the person or persons authorized
to represent the entrepreneur fill out the on-line registration form providing the following data:
a) Name (company) of the entrepreneur
b) Names and Surnames of persons authorized for representation
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c) Seat and Address of the entrepreneur
d) Number in the entrepreneur registry or in the business activity registry (or an equivalent
of such number)
e) Tax identification number
f) Regon number and Pesel number in the case of sole proprietors or civil law partnerships
g) E-mail address
h) Telephone number or other data necessary for verification of the User’s identity
2. The above data is necessary for registration and will be processed by PIA Polska in order to
provide electronic services by PIA Auction Website and in order to enter and conclude sales
agreements as a result of participation in auctions conducted within PIA Auction Website.
3. The User attaches electronically to the registration application a copy from the relevant Register
of Entrepreneurs and a scan of documents confirming the identity of the persons representing
the entrepreneur and, when appropriate, additional documents conforming authorization for
representation and for entering legally binding commitments on behalf of the persons
completing the registration.
4. With the registration application, the User provides electronically the statements on the
acceptance of the Terms of Use of PIA Auction Website and the required statements regarding
the processing of personal data.
5. PIA Polska reserves the right to verify applications for registration in PIA Auction Website,
including the right to refuse granting the User status to an entity which does not meet the
criteria of a professional car dealer at the discretion of PIA.
6. The entity submitting the application becomes a User who may participate in auctions
conducted by PIA Polska through the Website only after the approval of the application by PIA
and after being assigned a relevant designation/identification number.
7. In the case of the User’s resignation from PIA Auction Website services, the User’s account
(designation/identification number) will be removed. Removing the account will not affect the
validity of the previously submitted bids.
§4
Auctions
1. The Users of PIA Auction Website will have access to offers of used cars intended for sales by
PIA Polska, including the data of the cars on offer, in particular: model, year of production,
mileage, VIN number, and other data necessary for the assessment of the condition of the
vehicle. Data indicated in the offer may deviate slightly from the actual parameters of the
vehicle – in particular, the information on mileage may deviate from the actual value by 1000
km.
2. Within PIA Auction Website on-line auctions will be conducted (Auctions), during which the
Users will be able to submit offers for the purchase of cars offered for sale in the time of a given
Auction – submitting an on-line declaration of will to purchase the vehicle “as is” for the offer
price indicated by the said User and on conditions specified in these Terms of Use. The
submitted offers will be binding for the Users for the period of 7 days. After the finalization of
the Auction, PIA Polska will assess the submitted offers and will undertake a decision to enter
the agreement with the User who submitted the highest offer or to finalize the Auction without
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conclusion. The User with whom the agreement will be concluded shall be promptly informed
about the acceptance of the said User’s offer and the details of the transaction.
3. The User’s identity verification at every log-in with PIA Auction Website will be verified every
time by a code sent to the User to the mobile telephone number indicated by the User. The User
is responsible for protection and security of information used for logging and for the telephone
used for verification against unauthorized access.
§5
Vehicles Sales Rules within PIA Auction Website
1. Submission within the time of the Auction of an offer by a registered User who meets all the
criteria of using PIA Auction Website as at the day of the submission of the offer and the
acceptance of the submitted offer by PIA Polska shall mean the conclusion of the sales
agreement (Agreement) for the vehicle offered within the given Auction (the Chosen Vehicle) on
conditions specified in the offer and in these Terms of Use. The User whose offer will be
accepted in accordance with the rules specified in the Terms of Use will be hereinafter identified
as Buyer.
2. All prices are given in the currency of Poland (Polish zlotys) and are gross prices including VAT
tax, unless PIA Polska indicates other rules of providing and determining the price in the given
Auction or in the information available to the Users. In the case of the purchase of vehicles by
Buyers from outside Poland, the application of VAT tax rates relevant for this type of
transactions may take place solely in the case when the User meets all the legal criteria and
complies with the procedures outlined by PIA Polska. The price offered by the Buyer and
accepted by PIA Polska will constitute Full Price.
3. Within the period of 7 days from receiving the information about the acceptance of the offer,
the Buyer is obliged to pay the total amount of the Full Price to the account indicated by PIA
Polska, and then to collect the chosen vehicle. The information on the acceptance of the offer
will be delivered to the Buyer electronically. Payments will be accepted by wire transfer only.
4. The chosen vehicle will be transferred to the Buyer no sooner than after PIA Polska receives the
total amount of the Full Price. The right of ownership of the chosen vehicle remains with PIA
Polska until the payment of the total amount of the Full Price.
5. In the case of lack of payment of the total amount of the Full Price by the date indicated above,
PIA Polska has the right to withdraw from the agreement within the period of one month from
the date by which the payment was to be issued, reserving the right to recover financial
compensation and the right to suspend or exclude the Buyer from the possibility to use PIA
Auction Website.
6. All offered vehicles are adequately insured by PIA Polska. PIA Polska terminates the insurance
agreement for the chosen vehicle after the expiry of the time limit set out for the collection of
the vehicle. The collection of the chosen vehicle is arranged at a location indicated in the
information regarding the given Auction at the expense and risk of the Buyer. The risk of
damage or accidental loss and all costs related with the chosen vehicle are transferred to the
Buyer on the day of the collection of the chosen vehicle or, in the case when the Buyer delays
the payment of the Full Price or the collection of the chosen vehicle, within 7 days from
receiving the information about the acceptance of the offer by PIA Polska. In the case of the
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delay in the collection, the Buyer agrees to pay to PIA Polska the costs of storage of the chosen
vehicle, including parking charges in the amount of 50 złotys net daily.
7. For the effective collection of the chosen vehicle, the person acting on behalf of the Buyer must
present necessary documents confirming the authorization to collect, at the request of PIA
Polska the registry documents of the Buyer and the original document confirming identity.
8. On collection of the vehicle the Buyer (the person authorized by the Buyer) conducts a check of
the vehicle and verifies all the necessary documents. Visible damage must be described in the
receipt protocol / CMR consignment.
9. The Buyer shall receive an invoice issued by PIA Polska in accordance with the applicable laws. In
the case when the Buyer is an entity registered or having a registered seat in a EU Member
State, the Buyer is obliged to submit a statement confirming that the vehicle was purchased for
the purposes related to the economic activity carried out by the Buyer and shall confirm that the
transaction is covered by the legislation on VAT tax applicable in the given state, and will present
the proof of the vehicle’s delivery to the EU Member State (CMR consignment).
10.The Buyer from outside the European Union is additionally obliged to present to PIA Polska the
proof of delivery of the vehicle to the state from outside the European Union – export certificate
issued by the customs office of a Member State of the European Union. PIA Polska is not obliged
to provide a declaration of origin or a certificate of origin. Should such a document be necessary
to perform the export transaction by the Buyer, the Buyer shall obtain it at the Buyer’s own
expense.
§6
Defects of the vehicle, the exclusion of warranties
PIA Polska does not guarantee that the vehicle sold is free from defects and not crashed, the
vehicles are sold as used and the User, entering an auction and expressing the will to purchase a
given vehicle, is aware of this and accepts this. Further to the requirements regarding the Users
of PIA Auction Website, it is assumed that the User’s professionalism and experience in the
trade of used vehicles enables the User to assess the condition of the vehicle on the basis of the
information indicated in the offer. The vehicles are sold with the exclusion of all warranties, and
claims derived from material or legal defects are excluded to the fullest extent permitted under
applicable law.
§7
Scope of liability
1. Liability of PIA Polska is in principle limited to the cases of willful breach of a major contractual
obligation or gross negligence on the part of PIA Polska. Notwithstanding the above, within the
limits of applicable law PIA Polska will be liable for damages exclusively to the market value of
the given vehicle and solely for actual damage.
2. Limitations or exclusions of liability mentioned above will not be applicable in the case of
absolute legal regulations on liability.
§8
Violation of Terms of Use or breach of applicable laws,
possibility of suspension or cancellation of provision of services by PIA Auction Website
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1. The User shall be obliged to use PIA Auction Website in accordance with these Terms of Use and
the provisions of applicable laws. In particular, it is prohibited:
a) for the User to provide content that is unlawful
b) to disclose to persons unauthorized to represent the User the data for logging into the
Website
c) to act in a manner not compliant with the law or contrary to good manners while
influencing the execution of the Website’s goals and tasks, the conduct of the Auctions and
the content of other Users’ offers
d) to use the Website by automated IT tools
e) to distribute works or their parts contained in PIA Auction Website
f) to undertake activities which might excessively overload the IT infrastructure of the Website,
interfere with correct operation of the Website
2. In the cases indicated in the Terms of Use or in the case of justified suspected non-compliance
with the Terms of Use, non-compliance with formal requirements or breach of law by the User,
PIA Polska may suspend or cancel the User’s account, temporarily or permanently preventing
the given entity from using PIA Auction Website.
§9
Copyrights
All rights related to author’s rights, trade marks, brand names, PIA Polska software, and all
information, know-how and algorithms protected by law are the exclusive property of PIA
Polska, which authorizes the User to use it solely for using PIA Auction Website in accordance
with its intended purposes and the Terms of Use.
§ 10
Claim procedure, settlement of litigation, applicable law
1. In the case of comments, objections or other disputable issues the User submits electronically to
the address: aukcje@porscheinterauto.pl a justified complaint or objection regarding the
Website. PIA Polska will be obliged to process the submitted application within 14 days.
2. The Parties shall attempt to settle disputes arising from the use of PIA Auction Website
amicably, including alternative methods such as mediation, without recourse to legal
proceedings.
3. In the cases related to the use of PIA Auction Website and regarding the agreements related to
auctions on this Website, the legal provisions in force in Poland shall apply.
§ 11
Privacy policy
1. PIA Polska declares not to disclose the personal data of the Users to any third parties for
marketing purposes. PIA Polska uses such information exclusively as described in this Privacy
policy. These Privacy policy principles are related to the services of PIA Auction Website.
2. Registration in PIA Auction Website constitutes the User’s confirmation that the User will
comply with the Terms of Use. The User is hereby informed that the privacy provisions grant all
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Users the right to view and correct their personal data. Should the User submit a relevant
application, all his data shall be removed from data bases of the Users of PIA Auction Website.
3. All registered Users of PIA Auction Website agree to receive newsletters and briefs from PIA
Polska. Every User may at any moment unsubscribe from the mailing list of PIA Polska by
changing their on-line settings.
4. PIA Polska collects certain information concerning behaviors of Users using PIA Auction Website.
PIA Polska uses this information for the purposes of internal research on demographics of the
Users, their interests, in order to better understand the Users and to facilitate improvement of
services provision. PIA Polska also collects data concerning submission of offers and purchases.

Annexes:
Certificate of Acceptance
User’s Statements
Buyer’s Statements
Authorization
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