Regulamin i warunki aukcji
(zwane dalej „Regulamin“)
TON a.s., ID: 49970585, z siedzibą pod adresem: ulica
Michaela Thoneta 148, 768 61 Bystřice pod Hostýnem,
Republika Czeska, zarejestrowany w rejestrze handlowym Sądu Okręgowego w Brnie pod numerem B 1239
(dalej zwany „Organizatorem“), jako renomowany

producent mebli giętych, wyprodukował limitowaną
edycję 30 (trzydziestu) sztuk nowego fotela dziecięcego
z kolekcji Merano (zwane dalej „Produkt“) i złoży uczestnikom Aukcji publiczną ofertę ich zakupu. Organizator
przekaże dochód z Aukcji – czyli różnicę między ceną

aukcyjną a kosztami produkcji – na cele charytatywne,
poprzez organizację non-profit Człowiek w potrzebie
(Člověk v tísni).

prawa i obowiązki Organizatora jako sprzedającego oraz
Uczestników jako kupujących.
I.2.
Z prawnego punktu widzenia Aukcja jest licytacją
w rozumieniu artykułu 1771 ustawy nr 89/2012 Dz. Kodeksu Cywilnego Republiki Czeskiej (zwany dalej „KC“).

I.3.
Organizator ustalił, że Aukcja odbędzie się online
i rozpocznie się 9 listopada 2020 r. o godzinie 9:00
czasu środkowoeuropejskiego, a zakończy 29 listopada
2020 r. o godzinie 20:00 tegoż czasu.

II.2. Uczestnik rejestruje się na Aukcję za
pośrednictwem Strefy Biznesu znajdującej się na
stronie internetowej Organizatora (pod adresem
www.ton.eu/pl/business-zone), podając wszystkie
wymagane dane identyfikacyjne. Podczas rejestracji

Uczestnik musi podać dokładne i prawdziwe informacje identyfikacyjne.
II.3.
Przed rejestracją Uczestnicy mają możliwość
zapoznania się z niniejszym Regulaminem, który jest
w całości dostępny na stronie internetowej Organizatora.

III.3. Aukcja Produktów odbywa się w momencie
składania ofert przez Uczestników (Oferentów). Każdy
Uczestnik (Oferent) może licytować tylko 1 (jedną) sztukę
Produktu. Oferty poszczególnych uczestników nie zostaną podane do wiadomości publicznej.
III.4. Jeśli oferta Uczestnika spełnia warunki Regulaminu, zostanie uwzględniona przez Organizatora w Aukcji.

Oferta złożona po zakończeniu Aukcji nie będzie brana
pod uwagę przy ustalaniu zwycięzców.
III.5. Uczestnik ma prawo zmienić lub wycofać swoją
ofertę w czasie trwania Aukcji. Ofertę Uczestnika ważną
na koniec aukcji uważa się za ofertę wiążącą.
III.6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania
Aukcji bez odszkodowania dla jej Uczestników.

że ich oferty zostały przyjęte. Nastąpi to za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany
podczas rejestracji na Aukcję. Moment dostarczenia
takiej komunikacji elektronicznej do Zwycięzcy aukcji
jest momentem, w którym uznaje się, że Umowa kupna
wylicytowanego Produktu została zawarta.

IV.3. W przypadku, gdy Zwycięzca Aukcji nie kupi
wylicytowanego Produktu zgodnie z punktami V.3., VI.4.
i / lub VI.5. niniejszych Warunków, które zastrzegają Organizatorowi prawo do odstąpienia od Umowy
Sprzedaży, Organizator zaoferuje Produkt kolejnemu
oferentowi, który zaoferował najwyższą cenę.

Cenę zakupu w ciągu 5 (pięciu) dni od dnia, w którym
Organizator poinformuje Zwycięzcę aukcji, zgodnie
z pkt IV.2. niniejszych Warunków, że jego oferta wygrała.
V.3.
Jeżeli Zwycięzca Aukcji nie zapłaci wymaganej
Ceny Zakupu w ciągu 10 (dziesięciu) dni od zawarcia

Umowy Sprzedaży, Organizator ma prawo odstąpić od
Umowy Sprzedaży zawartej na podstawie niniejszego
Regulaminu.

I. AUKCJA
I.1.
Przez „Aukcję“ rozumie się środki, za pomocą
których Organizator zapewnia Uczestnikom możliwość
wzięcia udziału w publicznej aukcji w celu zakupu
Produktów, sposoby rejestracji Uczestników na Aukcję
oraz proces przeprowadzania Aukcji do momentu
zawarcia Umowy Sprzedaży, która obejmuje określone

II. UDZIAŁ W AUKCJI
II.1.
Uczestnikiem Aukcji może być osoba fizyczna
i prawna, które prawidłowo zarejestrują się u Organizatora i spełnią wymogi prawne uzyskania zdolności do
czynności prawnych (dalej zwani Uczestnikiem).

III. WARUNKI AUKCJI
III.1. Aukcja odbywa się wyłącznie na stronie internetowej Organizatora.
III.2. Produkt jest identyfikowany i opisywany wraz
z ceną wywoławczą na stronie internetowej Organizatora. Cena wywoławcza każdego z 30 identycznych
Produktów w ofercie wynosi 345 EUR, cena zawiera
podatek VAT.

IV. WYŁONIENIE ZWYCIĘZCÓW AUKCJI
IV.1.
Bez zbędnej zwłoki po zakończeniu Aukcji Organizator wyłoni 30 oferentów z najwyższą ofertą (zwani
dalej „Zwycięzcy Aukcji“). W przypadku kilku oferentów
z tą samą ofertą, Zwycięzcą Aukcji zostaje ten, który
złożył ofertę jako pierwszy.
IV.2. Po ustaleniu wyników Aukcji, Organizator niezwłocznie poinformuje wszystkich Zwycięzców Aukcji,

V. WARUNKI PŁATNOŚCI
V.1.
„Cena zakupu“ produktu to wartość oferty złożonej przez Zwycięzcę Aukcji w momencie zakończenia
Aukcji.
V.2. Zwycięzca aukcji, czyli Uczestnik który wygrał
w Aukcji zgodnie z zapisami Regulaminu, musi zapłacić

VI. PRAWA WŁASNOŚCI I PRZEKAZANIE PRODUKTU
VI.1. Zwycięzca aukcji uzyskuje prawa własności do
wylicytowanego produktu w momencie, gdy zapłaci
Organizatorowi pełną cenę zakupu.
VI.2. Organizator przekaże Produkt Zwycięzcy Aukcji,
jeśli zwycięzca udowodni lub Organizator będzie mógł
zweryfikować, że Cena Zakupu została zapłacona. Odbierając Produkt Zwycięzca Aukcji zostanie poproszony
o podpisanie protokołu odbioru.
VI.3. Zgodnie z art. 1837 część k) KC Zwycięzca Aukcji,
nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży zawartej w drodze aukcji publicznej, która została przeprowadzona
zgodnie z regulaminem aukcji publicznych.
VI.4. Zwycięzca aukcji jest zobowiązany do objęcia
w posiadanie produktu zgodnie z niniejszymi Warunkami
w ciągu 10 (dziesięciu) dni od zawarcia Umowy kupna.
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Jeżeli Zwycięzca aukcji nie wejdzie w posiadanie
Produktu w ciągu 10 (dziesięciu) dni, Organizatorowi
przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży
zawartej na podstawie niniejszego Regulaminu.
VI.5. Cena zakupu nie obejmuje kosztu dostarczenia
Produktu do Zwycięzcy aukcji. Zwycięzca może bezpłatnie odebrać Produkt u najbliższego „Autoryzowanego
sprzedawcy“ Organizatora – lista autoryzowanych sprzedawców znajduje się na stronie internetowej Organizatora pod adresem www.ton.eu/en/stores. W przypadku,
gdy Zwycięzca aukcji nie zdecyduje się odebrać Produktu
osobiście, zobowiązany jest do zwrotu Organizatorowi
kosztów dostawy. Po podaniu przez Zwycięzcę aukcji
Organizatorowi adresu dostawy, Organizator ustali koszt
dostawy i przekaże tę informację zwycięzcy. Koszty do-

stawy należy uiścić wraz z Ceną Zakupu. Organizator nie
jest zobowiązany do przesłania Produktu na adres wskazany przez Zwycięzcę Aukcji do czasu uiszczenia Ceny
Zakupu i opłacenia kosztów dostawy. Jeżeli zwycięzca
nie zapłaci kosztów dostawy w ciągu 10 (dziesięciu) dni
od otrzymania informacji o należnej kwocie, Organizator
ma prawo odstąpić od zawartej na podstawie niniejszego
Regulaminu Umowy Sprzedaży.
VI.6. Gdy Zwycięzca aukcji zapłaci pełną cenę zakupu
za wylicytowany produkt, zwycięzca przyjmuje na siebie
ryzyko uszkodzenia produktu. Jednakże Organizator jest
zobowiązany do przechowywania Produktu przed jego
odebraniem przez Zwycięzcę Aukcji z taką starannością,
która pozwoliłaby wyeliminować jakiekolwiek ryzyko
uszkodzenia.
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VII. POSTANOWIENIA DODATKOWE
VII.1. Prawa i obowiązki Organizatora i Zwycięzcy
aukcji w zakresie roszczeń z tytułu wadliwego
wykonania regulują odpowiednie powszechnie
obowiązujące przepisy.
VII.2. Po otrzymaniu wylicytowanego Produktu,
Zwycięzca Aukcji musi dokładnie zbadać Produkt pod
kątem ewentualnych wad lub uszkodzeń. Jeżeli przy
dostawie stwierdzono wadę Produktu, wady należy

odnotować na liście przewozowym i potwierdzić
przez osobę odpowiedzialną za dostawę, w innym
przypadku Organizator nie ponosi odpowiedzialności
za takie wady. Wady stwierdzone po rozpakowaniu
Produktu należy niezwłocznie zgłosić Organizatorowi
na piśmie.
VII.3. Organizator udziela gwarancji jakości na 24 miesiące od daty dostawy Produktu.

VII.4. Organizator może komunikować się ze Zwycięzcą
Aukcji za pośrednictwem adresu e-mail podanego przez
zwycięzcę podczas rejestracji na Aukcję.
VII.5. Ewentualne spory między Organizatorem
a Uczestnikiem aukcji podlegają prawu Republiki
Czeskiej. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd
właściwy dla siedziby Organizatora i dla przedmiotu
sporu.

VIII. DANE OSOBOWE
VIII.1. W związku z udziałem w Aukcji, a także możliwością zawarcia Umowy Sprzedaży wylicytowanego
Produktu, Uczestnicy przekazują Organizatorowi swoje
dane osobowe. Organizator jako Administrator przetwarza dane osobowe Uczestników, w tym imię, nazwisko,
adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu
komórkowego lub stacjonarnego oraz dane rachunku
bankowego.
VIII.2. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach:
(i) aby umożliwić Ci udział w Aukcji oraz w celu ustalenia
zwycięzców Aukcji, (ii) w celu wypełnienia naszych
zobowiązań wynikających z zawartej umowy sprzedaży
i ułatwienia negocjacji przed zawarciem umowy sprzedaży, (ii) w celu wypełnienia naszych zobowiązań prawnych,
w szczególności w odniesieniu do prawnych obowiązków
Organizatora lub w związku z udzieloną gwarancją jakości, (iii) do celów związanych z prawnie uzasadnionymi
interesami Organizatora / Administratora danych, które
obejmują przetwarzanie danych osobowych do celów
marketingu bezpośredniego (pocztą, pocztą elektroniczną
lub telefonicznie) oraz do prowadzenia badań rynkowych.

VIII.3. W związku z przetwarzaniem Twoich danych
osobowych, jako Podmiot danych masz prawo
w dowolnym momencie i bez żadnych kosztów wnieść
sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych w celach
marketingu bezpośredniego. Jeśli zdecydujesz się to
zrobić, Twoje dane osobowe nie będą już przetwarzane
w tych celach.
VIII.4. Organizator może, w celach wskazanych powyżej, przetwarzać i dalej przekazywać dane osobowe
uczestnika firmom realizującym zadania przetwarzania
lub badania marketingowe na zlecenie Administratora.
Informacje o tym, jakie firmy przetwarzają dane osobowe
lub prowadzą badania marketingowe na zlecenie Administratora, można uzyskać pod adresem Organizatora.
VIII.5. Organizator będzie przechowywać dane osobowe
przez czas trwania Aukcji, a następnie przez dodatkowe
5 (pięć) lat od zakończenia Aukcji.
VIII.6. W związku z przetwarzaniem Twoich danych
osobowych przysługuje Ci prawo do:
(i) uzyskania dostępu do danych osobowych, które Cię
dotyczą. W szczególności wiąże się to z prawem do
uzyskania potwierdzenia, że przetwarzamy Twoje

(ii)
(iii)
(iv)
(v)

dane osobowe, a także z prawem poznania celu,
w jakim przetwarzamy Twoje dane, kategorii danych,
które przetwarzamy oraz planowanego okresu ich
przetwarzania, także prawo do uzyskania kopii
danych osobowych, które o Tobie przechowujemy,
w tym ich źródła, celu, sposobu przetwarzania
oraz podmiotów, którym udostępniamy Twoje dane
osobowe;
poprawiania lub zaktualizowania swoich danych
osobowych;
usunięcia swoich danych osobowych;
ograniczenia zakresu przetwarzania Twoich danych
osobowych;
przenoszenia danych osobowych.

VIII.7. Jeśli uważasz, że przetwarzając Twoje dane
osobowe Administrator nie przestrzega obowiązujących
przepisów, masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych oraz złożyć zażalenie w Czeskim
Urzędzie do spraw Ochrony Danych

IX. DANE KONTAKTOWE I BANKOWE ORGANIZATORA SĄ NASTĘPUJĄCE:
TON a.s.
Siedziba: Michaela Thoneta 148, 768 61
Bystřice pod Hostýnem, Republika Czeska
Telefon: +420 573 325 111

E-mail: info@ton.eu
Nr konta bankowego. 6113280/0300, Bank ČSOB.
SWIFT CEKOCZPP
IBAN CZ76 0300 1712 8007 0306 1133

Bystřice pod Hostýnem, dnia 19 października 2020 roku.
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