
 
 

 

 

Zasady Aukcji KLENIEWSKI 

 

1. Aukcje KLENIEWSKI odbywają się on-line. Są dostępne na naszej stronie 

internetowej www.kleniewski.eu w menu głównym w zakładce Aukcje. 

2. Po wejściu w zakładkę Aukcje pojawia się strona główna, na której widnieją 

informacje o naszych produktach aukcyjnych. 

3. Aukcje dotyczą tarcicy dębowej stolarskiej w I klasie jakości w grubościach: 26 

mm, 38 mm, 50 mm. 

4. Przed rozpoczęciem danej aukcji  jest możliwość „kliknięcia” w daną aukcje w 

celu uzyskania informacji o danym produkcie. 

5. Każda aukcja dotyczy konkretnej, już gotowej paczki z materiałem. 

6. Do każdej aukcji dołączone zostają zdjęcia oraz plik pdf ze specyfikacją danej 

paczki. Informacje te są dostępne po kliknięciu, w wybrany przez nas produkt, na 

stronie głównej zakładki Aukcje. 

7. Cena wywoławcza produktu podana jest w zł/m3. 

8. Licytacja produktu odbywa się w zł/m3. 

9. Wysokość wartości od stopniowania przy składaniu oferty, wynosi 50,00 zł. 

Oznacza to, złożenie oferty, o wyższej wartości niż oferta poprzednia - X zł, będzie 

wynosić X+50,00 zł, lub adekwatnie X+100,00 zł, X+150,00 zł itd. 

10. W momencie złożenia oferty o wartości X zł, istnieje możliwość ponownego 

złożenia oferty na wyższą kwotę. Oznacza to, że składając ofertę o wartości X zł, 

ten sam użytkownik może podbić własną ofertę oferując przykładowo X + 50 zł, 

X+100,00 zł itd. 

11. W trakcie trwania aukcji na stronie wyświetlają się następujące komunikaty: 

informacja o ofercie wygrywającej/przegrywającej oraz informacje o czasie 

pozostałym do końca licytacji. 

12. Po zakończeniu aukcji na stronie wyświetla się komunikat o zakończeniu aukcji 

oraz informacja o wygraniu lub przegraniu aukcji przez użytkownika. 

13. Po zakończeniu aukcji użytkownik wiadomość mailową (na adres e-mail podany 

do stworzenia konta) o wygranej lub przegranej aukcji. W przypadku wygranej 

klient dostaje informacje o dalszym kontakcie z naszej strony w celu finalizacji 

wygranej aukcji. 

14. Aukcje KLENIEWSKI nie są docelową ofertą sprzedaży produktów. Aukcje mają 

charakter oferty przedwstępnej. W przypadku wygranej, biuro obsługi klienta 

kontaktuje się z danym klientem mailowo w celu potwierdzenia złożonej oferty 

oraz uzgodnienia pozostałych szczegółów odnośnie wylicytowanych produktów. 
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Przetwarzamy Państwa dane osobowe z należytą starannością i zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE)  tzw.  RODO. Informacje dotyczące Administratora Danych Osobowych oraz inne związane z przetwarzaniem 

danych osobowych znajdują się w linku: https://kleniewski.eu/polityka-prywatnosci/ 
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