Regulamin aukcji internetowej „VIS”

§1
Przedmiot Regulaminu
1. Niniejszy Regulamin aukcji internetowej „VIS” określa zasady i warunki przeprowadzenia
aukcji internetowej, której przedmiotem będzie zawarcie umowy rezerwacyjnej dotyczącej
zakupu repliki pistoletu VIS wz. 35, kal. 9x19 mm Parabellum, fabrycznie nowego,
wyprodukowanego w 2015 roku, stanowiącego broń palną – bojową, w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 21 maja 1999 roku o broni i amunicji (Dz.U. 2012, poz. 576,
z późn. zm.), zwanego dalej: Pistoletem.
2. Pistolety wyprodukowano w limitowanej serii 50 (pięćdziesięciu) egzemplarzy (począwszy
od numeru 00001 do numeru 00050), z okazji 90-lecia działalności Fabryki Broni
„Łucznik”- Radom oraz 80-lecia zatwierdzenia pistoletu VIS do produkcji seryjnej.
3. Aukcja dotyczyć będzie 20 (dwudziestu) egzemplarzy ww. Pistoletów, oznaczonych
numerami seryjnymi od 00031, do 00050. Pozostałe egzemplarze serii pozostaną
w dyspozycji Organizatora lub zostaną rozdysponowane w inny sposób.
4. Każdy Pistolet, którego dotyczyć będzie aukcja, został skompletowany w następujący
sposób:
a) Pistolet (bez magazynka),
b) magazynek na 8 naboi,
c) opakowanie (pudełko drewniane),
d) reprint instrukcji użytkowania,
e) karta gwarancyjna,
f) instrukcja broni, instrukcja strzelecka.

§2
Postanowienia ogóle
1. Organizatorem aukcji jest Fabryka Broni „Łucznik” – Radom sp. z o.o. z siedzibą
w Radomiu, ul. Grobickiego 23, 26-617 Radom, zarejestrowana w rejestrze
przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie, XIV Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000031426, NIP 948-21-82-612, Regon 67202145, z kapitałem zakładowym
w wysokości 89.618.500,- zł, posiadająca koncesję na wytwarzanie i obrót bronią palną
z dnia 26 czerwca 2003 roku (z późn. zm.), nr B-258/2003, wydaną przez Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji, będąca producentem Pistoletów, zwana dalej:
Organizatorem.
2. Aukcje będą prowadzone jednocześnie, od dnia 26 kwietnia 2016 r. od godz. 12.00 do
dnia 10 maja 2016 r. do godz. 12.00, przy czym przedmiotem każdej aukcji będzie
poszczególny (jeden) egzemplarz Pistoletu, o którym mowa w § 1 ust. 3 Regulaminu.
3. Okres trwania aukcji oraz inne szczegóły związane z jej prowadzeniem, o których mowa
w § 3 ust. 2 Regulaminu, określone będą w ogłoszeniu o aukcji, na stronie internetowej
Organizatora: www.fabrykabroni.pl.
4. Uczestnikiem aukcji może być:
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a) osoba fizyczna, posiadająca obywatelstwo polskie i zamieszkała na stałe na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej, posiadająca ważne pozwolenie na broń palną oraz
zaświadczenie uprawniające do nabycia rodzaju i liczby egzemplarzy broni zgodnie
z pozwoleniem na broń, w rozumieniu art. 12 ust. 2 ustawy o broni i amunicji lub
b) podmioty wymienione w art. 29 ustawy o broni i amunicji, posiadające stosowne
i ważne świadectwo broni lub
c) podmioty posiadające ważną koncesję na obrót bronią palną, w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej
w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz
wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz.U. 2012, poz.
1017 z późn. zm.), w zakresie obejmującym broń palną, zgodnie z przepisami
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów broni
i amunicji oraz wykazu wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub
policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja (Dz.U. 2001, Nr
145, poz. 1625 z późn. zm).
5. Każdy Uczestnik może brać udział w więcej niż jednej aukcji, nie więcej jednak łącznie niż
3 (trzech), w wyniku czego może zawrzeć umowę rezerwacyjną / umowy rezerwacyjne na
zakup do 3 (trzech) egzemplarzy Pistoletów. Udział w więcej niż 3 (trzech) aukcjach
traktowane będzie jako naruszenie regulaminu i wykluczenie Uczestnika ze wszystkich
aukcji.
6. Udział w aukcji wymaga:
a) wypełnienia formularza rejestracyjnego na stronie internetowej
(aukcjavis.pl),
b) wniesienia na rachunek bankowy Organizatora w Banku PKO BP,
rachunku: 14 1020 1042 0000 8302 0252 3348, wadium w wysokości
(pięćset) złotych dla każdej z aukcji
c) przesłania
Organizatorowi
pocztą
elektroniczną
(na
rejestracja@aukcjavis.pl) dokumentów (w formie skanu dokumentów), o
mowa w ust. 4 wraz z potwierdzeniem zapłaty wadium.

aukcji
numer
500,00
adres:
których

7. Po spełnieniu warunków, o których mowa w ust. 6 powyżej, Organizator rejestruje
Uczestnika aukcji na platformie aukcyjnej poprzez nadanie mu nowego unikatowego
loginu (numeru identyfikacyjnego) oraz hasła. Numer identyfikacyjny będzie identyfikował
Uczestnika w toku aukcji, wobec pozostałych Uczestników oraz nie będzie umożliwiał
innym Uczestnikom poznania jakichkolwiek danych osobowych danego Uczestnika.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieuprawnionego wykorzystania przez
podmioty trzecie loginu i hasła przydzielonego Uczestnikowi. Organizator nie ponosi także
jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści, jakie mogą ewentualnie
powstać po stronie Uczestników w związku z aukcją internetową „VIS”, w tym
w szczególności w związku z udziałem lub próbą udziału Uczestnika w konkretnej aukcji.
9. Nadany Uczestnikowi login (numer identyfikacyjny) pozostaje aktualny i niezmienny
w całym okresie prowadzenia aukcji, o których mowa w ust. 2.
Przydzielone Uczestnikowi hasło pozostaje aktualne wyłącznie dla jednej, konkretnej
aukcji.
Przydzielenie kolejnego hasła, uprawniającego do udziału w kolejnej aukcji, wymaga
wniesienia dodatkowego wadium, o którym mowa w ust. 6 lit. b) powyżej oraz powtórzenia
czynności opisanych w ust. 6 lit. a) oraz c), z zastrzeżeniem, że ponownie wypełniając
formularz rejestracyjny Uczestnik podaje w nim nadany mu uprzednio login (numer
identyfikacyjny.
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10. Uczestnik może zgłosić swój udział w aukcjach, zgodnie z postanowieniami ust. 6, przed
rozpoczęciem terminu, o którym mowa w ust. 2 lub już w toku prowadzonych aukcji.
11. Wymogi techniczne dla systemów informatycznych Uczestnika, celem zapewnienia
należytej współpracy z systemami Organizatora, możliwości zalogowania się do platformy
aukcyjnej oraz udziału w aukcji, są następujące:
- WINDOWS 7 lub systemy nowsze,
- przeglądarka Internetowa INTERNET EXPLORER 10 lub wersja wyższa,
- przeglądarka Internetowa FIREFOX 40 lub wersja wyższa,
- przeglądarka Internetowa GOOGLE CHROME 45 lub wersja wyższa,
- przeglądarka Internetowa OPERA 30 lub wersja wyższa.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędy w działaniu na starszych wersjach
przeglądarek internetowych, zmiany w wyglądzie, a także za nieprawidłowe działanie łącz
internetowych, serwera oraz poczty e-mail.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędy w działaniu przeglądarek mobilnych.
12. Uczestnik nie ma prawa zamieszczania (dostarczania) lub próby zamieszczania
(dostarczania) jakichkolwiek treści bezprawnych na platformę aukcyjną.
§ 3.
Przebieg aukcji
1. Ogłoszenie poszczególnych aukcji następuje poprzez umieszczenie przez Organizatora
przedmiotu aukcji (konkretnego Pistoletu, oznaczonego danym numerem seryjnym) na
platformie aukcyjnej.
2. Informacja o każdej aukcji zawiera:
1) datę rozpoczęcia lub zakończenia aukcji,
2) cenę wywoławczą Pistoletu,
3) oznaczenie i numer seryjny Pistoletu,
4) minimalną dopuszczalną wartość postąpienia odnośnie oferowanej przez Uczestnika
ceny,
5) poglądowe zdjęcia Pistoletu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wskazywania różnej ceny wywoławczej dla
poszczególnych Pistoletów, w ramach poszczególnych aukcji.
4. Udział w danej aukcji wymaga zalogowania się przez Uczestnika na platformę aukcyjną
przy użyciu nadanego przez Organizatora loginu i hasła. Rejestracja wymagać będzie
potwierdzenia przez Uczestnika (poprzez zaznaczenie przez niego odpowiedniego pola)
faktu zapoznania się z przedmiotowym Regulaminem.
5. W okresie prowadzenia aukcji Organizator uruchomi telefoniczną pomoc techniczną
(obejmującą wyłącznie techniczne aspekty logowania się i udziału w aukcji), pod
numerem telefonu: +48 669 483 074 (koszt połączenia według stawek operatora). Pytania
można kierować także na adres rejestracja@aukcjavis.pl. Pomoc techniczna nie udziela
informacji handlowych.
6. W toku każdej aukcji Uczestnik ma prawo wielokrotnie logować się i wylogowywać się na
platformie aukcyjnej, sprawdzać aktualną oferowaną cenę za dany Pistolet oraz
dokonywać postąpień. Każdy Uczestnik ma prawo składać postąpienia (oferty) zawarcia
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umowy rezerwacyjnej w terminie od rozpoczęcia do zakończenia danej aukcji, określonym
zgodnie z § 2 ust. 2 powyżej.
7. Dokonanie zgłoszenia, o którym mowa w § 2 ust. 6 Regulaminu, jak również każde
zalogowanie się Uczestnika na platformie aukcyjnej oznacza bezwarunkową akceptację
przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu i warunków aukcji.
8. Po rozpoczęciu aukcji oferowana przez Uczestnika cena Pistoletu nie może być niższa niż
cena wywoławcza określona przez Organizatora zgodnie z ust. 2 pkt 2), a w toku aukcji
wysokość poszczególnych postąpień nie może być niższa niż wartość określona zgodnie
z ust. 2 pkt 4) Regulaminu.
Oferty cenowe (postąpienia) złożone niezgodnie z Regulaminem nie będą uwzględniane.
9. Aktualnie obowiązująca w toku danej aukcji cena nabycia Pistoletu będzie wyświetlana na
platformie aukcyjnej wraz z numerem identyfikacyjnym Uczestnika, który ją zaoferował.
10. Przez dokonanie postąpienia Uczestnik składa jednocześnie ofertę zawarcia umowy
rezerwacyjnej na nabycie Pistoletu z obowiązkiem zapłaty, za podaną przez siebie cenę,
na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie oraz akceptuje w całości rodzaj,
stan i właściwości techniczne broni (przedmiotu aukcji).
11. Aukcja kończy się z upływem okresu, na jaki została ogłoszona, jednakże z możliwością
przedłużenia przez Organizatora terminu jej trwania (przed upływem pierwotnego terminu
jej zakończenia) – w szczególności w przypadku dużego zainteresowania i dokonywania
licznych postąpień w ostatniej fazie aukcji - o czas nie dłuższy jednak niż 24 godziny.
12. Aukcję wygrywa Uczestnik, który w czasie jej trwania zaoferował cenę najwyższą.
W sytuacjach wątpliwych rozstrzyga wydruk z systemu aukcyjnego.
13. W przypadku braku zainteresowania przedmiotem aukcji w toku aukcji i braku postąpień
Organizator zastrzega sobie prawo przerwania (unieważnienia) danej aukcji w każdym
czasie.
14. Dane osobowe zwycięzcy aukcji (w tym jego imię, nazwisko, miejsce zamieszkania) nie
będą ujawniane przez Organizatora, chyba, że Uczestnik wyrazi zgodę na taki sposób
przetwarzania jego danych osobowych w osobnym oświadczeniu.
15. Po zakończeniu aukcji Organizator, w terminie 7 dni roboczych od zakończenia aukcji,
dokona zwrotu Uczestnikom (innym niż Zwycięzca aukcji) wniesionego przez nich wadium
(zwrotnie na rachunek bankowy Uczestnika, z którego dokonano wpłaty wadium).
Wadium wniesione przez Zwycięzcę aukcji podlega zaliczeniu na poczet ceny nabycia
Pistoletu.
16. Wygranie przez Uczestnika danej aukcji oznacza jednoczesne zawarcie przez niego
z Organizatorem umowy rezerwacyjnej uprawniającej i zobowiązującej takiego Zwycięzcę
do nabycia Pistoletu za wylicytowaną cenę. Okoliczność zawarcia umowy rezerwacyjnej
potwierdzona zostanie dodatkowo przez Organizatora poprzez wysłanie stosownej
wiadomości na podany przez Uczestnika adres email.
17. Zwycięzca aukcji, który jest jednocześnie konsumentem, nie ma prawa odstąpienia od
umowy rezerwacyjnej, jako umowy zawartej w toku aukcji publicznej, zgodnie
z postanowieniami art. 38 pkt 11 w związku z art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku
o prawach konsumentów (Dz.U. 2014, poz. 827 z późn. zm.). Innym podmiotom takie
prawo również nie przysługuje.
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§ 4.
Zawarcie umowy zakupu broni
1. W terminie nie dłuższym niż 7 (siedem) dni roboczych od daty zakończenia aukcji
Zwycięzca obowiązany jest do stawienia się na swój koszt w siedzibie Organizatora,
zawarcia umowy kupna-sprzedaży Pistoletu za wylicytowaną cenę oraz wpłaty tej ceny
(pomniejszonej o wniesione uprzednio wadium):
a) przelewem - na rachunek bankowy Organizatora wskazany w § 2 ust. 6 pkt b)
Regulaminu, lub
b) gotówką, w kasie Organizatora.
Inne formy płatności nie będą akceptowane.
2. Dodatkowo, jednocześnie z wydaniem Pistoletu, Zwycięzca otrzyma nieodpłatnie od
Organizatora imienny, okolicznościowy dyplom potwierdzający nabycie konkretnego
Pistoletu o określonych w dyplomie numerach seryjnych w toku przedmiotowej aukcji.
3. Organizator poinformuje Zwycięzców o preferowanej, jednej dacie stawienia się przez
wszystkich Zwycięzców w siedzibie Organizatora i dopełnienia formalności opisanych
w ust. 1. Każdy Zwycięzca, który stawi się w siedzibie Organizatora w dniu wskazanym
przez Organizatora i dopełni formalności opisanych w ust. 1 będzie miał prawo do:
a) udziału w uroczystym wręczeniu (przekazaniu) Pistoletów,
b) zwiedzenia zakładu Organizatora z przewodnikiem, w tym zapoznania się
eksponatami broni zebranymi w przyzakładowym muzeum,
c) dokonania strzelań z broni na strzelnicy Organizatora, przy czym koszty zużytej
amunicji ponosi Zwycięzca.
4. W związku z zawarciem umowy kupna-sprzedaży broni oraz w związku z jej wydaniem
Organizator nie pobiera jakichkolwiek dodatkowych opłat lub kosztów manipulacyjnych.
5. Warunkiem zawarcia umowy kupna-sprzedaży Pistoletu oraz wydania broni Zwycięzcy
jest przedłożenie przez Zwycięzcę (w oryginałach):
a) dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 4 Regulaminu (odpowiednio: ważnego
pozwolenia na broń i zaświadczenia uprawniającego na nabycia broni lub świadectwa
broni lub koncesji),
b) w przypadku osób fizycznych – dokumentu tożsamości potwierdzającego
obywatelstwo i miejsce zamieszkania,
c) w przypadku podmiotów gospodarczych – dokumentów rejestrowych (zaświadczenie z
CEiDG lub wypis z rejestru przedsiębiorców KRS), wskazujących na osoby
uprawnione do reprezentowania podmiotu, a w razie konieczności stosownie
podpisanego pełnomocnictwa.
Organizator zastrzega sobie prawo wykonania kserokopii ww. dokumentów.
6. Do umowy kupna-sprzedaży, zawieranej w siedzibie Organizatora, nie stosuje się
przepisów dotyczących zawierania umów na odległość lub umów zawieranych poza
siedzibą przedsiębiorstwa.
7. Wystawienie dokumentów sprzedaży Pistoletu następuje po zawarciu umowy kupnasprzedaży i po zaksięgowaniu pełnej ceny na rachunku bankowym Organizatora.
Prawo własności Pistoletu przechodzi na Zwycięzcę z chwilą zapłaty pełnej, wylicytowanej
przez niego ceny za Pistolet.
8. Odbiór broni od Organizatora może nastąpić wyłącznie osobiście przez Zwycięzcę (a w
przypadku osób prawnych – przez umocowanych przedstawicieli Zwycięzcy). Przesyłanie
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broni przez Organizatora lub wydanie broni jakimkolwiek pośrednikom lub posłańcom –
choćby na koszt Zwycięzcy - jest wykluczone.
9. W przypadku nie zawarcia przez Zwycięzcę w terminie, o którym mowa w ust. 1, umowy
kupna-sprzedaży wylicytowanego Pistoletu (w tym z uwagi na nieprzedstawienie
wymaganych dokumentów) lub nie zapłacenia przez Zwycięzcę w ww. terminie
wylicytowanej ceny za Pistolet, umowa rezerwacyjna wygasa. W takim wypadku wadium
podlega zatrzymaniu przez Organizatora i – zgodnie z treścią art. 704 § 2 kodeksu
cywilnego - nie zostanie zwrócone Uczestnikowi.
10. Do umowy kupna-sprzedaży dołączony zostanie dokument standardowej gwarancji
udzielanej przez producenta na broń, obejmujący okres 12 miesięcy od daty zawarcia ww.
umowy.
§ 5.
Postanowienia końcowe
1. Organizator ma prawo odwołania aukcji w całości lub w części bez podania przyczyny.
2. W sytuacji, gdy Pistolet nie znajdzie nabywcy w toku aukcji albo mimo zawarcia umowy
rezerwacyjnej nie zostanie następnie zawarta umowa kupna-sprzedaży albo umowa taka
ulegnie rozwiązaniu (w tym na skutek odstąpienia), Organizator zastrzega sobie prawo do
skierowania takiej jednostki broni do ponownej (nowej) aukcji lub jej rozdysponowania w
inny sposób, według własnego uznania.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działanie sieci teleinformatycznych lub
systemów komputerowych wykorzystywanych w toku aukcji.
4. Dane osobowe Uczestników (osób fizycznych) pozyskane przez Organizatora w związku
z realizacją aukcji, w tym dane osobowe wskazane w formularzu rejestracyjnym, o których
mowa w § 2 ust. 6 lit a), będą przetwarzane przez Organizatora, jako administratora tych
danych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych
(tekst jedn.: Dz.U. 2015, poz. 2135 z późn. zm).
Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje następujące dane Uczestników:
imiona, nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, numer pozwolenia na broń, numer
rachunku bankowego, adres email, numer telefonu.
Powyższe dane osobowe będą wykorzystywane przez Organizatora wyłącznie na
potrzeby przeprowadzenia aukcji (w tym nadania loginu i hasła), zawarcia umowy
rezerwacyjnej oraz zawarcia i wykonania umowy kupna-sprzedaży broni.
Każdy Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich
poprawiania. Podanie danych osobowych, o których mowa w Regulaminie jest
dobrowolne, jednakże jest warunkiem udziału w aukcji.
5. Wszelkie reklamacje związane z aukcją internetową „VIS” należy składać pocztą
elektroniczną na adres reklamacje@aukcjavis.pl lub pisemnie na adres Organizatora
wskazany w § 2 ust. 1 Regulaminu, w terminie nie późniejszym niż 30 dni od daty
zdarzenia uzasadniającego reklamację, podając w niej: imię, nazwisko, adres
korespondencyjny oraz opis i uzasadnienie reklamacji. Organizator rozpatrzy reklamację
w terminie 7 dni od daty jej wpłynięcia i udzieli odpowiedzi w formie analogicznej, w jakiej
reklamacja została złożona.
6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. W takim wypadku
nowa treść Regulaminu zostanie opublikowana na stronie internetowej Organizatora
i będzie obowiązywać wyłącznie ze skutkiem na przyszłość.
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7. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Organizatora: www.fabrykabroni.pl oraz
w siedzibie Organizatora.
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