KLASİK OTOMOBİL ÖZEL ARTTIRMA HİZMETLERİ ALICI SÖZLEŞMESİ
1. Sözleşmenin Konusu ve Tanımlar
Sözleşmenin konusu; açık arttırmaya katılmak isteyen araçlar arasından Antika Otomobil Federasyonu ve
Festival Komitesi yetkilileri tarafından belirlenmiş kriterler ve kontenjanlar çerçevesinde seçilen klasik
araçların, belirlenen yerde, hazırlar arasında özel arttırma yoluyla, Antika Otomobil Federasyonu ve
Festival Komitesini’nin yetkilendirdiği açık artırma firmasının yapacağı açık artırma organizasyonu ile alım
sunulması hizmetlerine dair hükümlerin belirlenmesidir.
Alıcı: Bu sözleşmeyi imzalayarak alıcı sıfatı ile Antika Otomobil Festivali Özel Arttırma Hizmetinden
yararlanan gerçek veya tüzel kişileri ifade eder.
Açık Artırma Hizmeti: Antika Otomobil Federasyonu ve Festival Komitesi tarafından belirlenen
otomobillerin özel artırma için belirlenen yerde hazır bulunan alıcı adaylarından teklif almak ve en yüksek
teklifi veren alıcı ile satıcıyı bir araya getirmek suretiyle verilen açık arttırma hizmetini kapsar.
2. Özel Arttırma Hizmeti
2.1. Alıcı özel arttırmaya katılarak pey sürebilmek için katılım bedeli olan 1,000 TL (Kdv Dahil) tutarı en
geç özel artırma başlangıçından 1 saat öncesinde Antika Otomobil Federasyonu ve Festival Komitesi’nin
belirlediği hesap numaralarına yatırmak veya makbuz karşılığında peşin ödemek zorundadır. Katılım
bedeli ödemesinin akabinde, alıcı ihale gününden 1 hafta öncesinden itibaren [21 Haziran 2019] araçları
Antika Otomobil Fedarasyonu ve Festival Komitesi’nin belirlediği yerde inceleme hakkına sahiptir. Antika
Otomobil Federasyonu, özel artırmaya katılan otomobiller ile ilgili, satıcıdan temin ettiği tüm bilgileri
(satıcının belirlediği minimum satış fiyatı hariç) alıcı ile paylaşmayı tahhüt eder. Özel Arttırmaya katılan
araçlar, satıcı tarafından bildirilen KDV dahil Özel Arttırma Minimum Satış Fiyatı’na ulaşır veya bu fiyatı
geçerse, Antika Otomobil Federasyonu satıcı ve alıcıyı bir araya getirecektir. Alıcı en yüksek peyi vermiş
olduğu otomobil ile ilgili, açık artırmada vermiş olduğu en yüksek pay üzerinden KDV dahil %1,5
komisyonu Antika Otomobil Federasyonu’na fatura / Makbuz karşılığında ödemeyi kabul eder.
2.2. Alıcı, açık arttırma süresince araç satın almaz ise, önceden yatırdığı 1000 TL katılım bedeli kendisine
iade edilir. Araç alınması durumunda katılım bedeli, açık arttırma için ödenecek olan alıcı komisyonundan
mahsup edilir. Alıcı; araç alacağını beyan edip, açık arttırmada en yüksek fiyatı vererek açık arttırmayı
kazandığı halde bu fikrinden vazgeçerse, ödediği katılım bedeli iade edilmez.
2.3. Antika Otomobil Federasyonu uygun bulmadığı aracı, ihale listesinde yayınlamış olsa dahi son ana
kadar sebeplerini Alıcı’ya bildirmek suretiyle dilediği zaman açık artırma kapsamı dışında bırakabilir.
Alıcı’nın Antika Otomobil Federasyonu’nun bildirdiği sebeplere karşı herhangi bir itiraz hakkı yoktur.
2.4. Alıcı pey sürdüğü aracı satın almayı vaat etmiş olup, bu vaadinden vazgeçemez, vaz geçmesi
durumunda 2000 TL ceza bedelini Antika Otomobil Federasyonu’nun bildireceği hesap numarası aracılığı
ile satıcıya ödemek zorundadır.

3. Devir ve Teslimat Süreçleri
3.1. Antika Otomobil Federasyonu ve Festival Komitesi açık arttırmayı organize etmekten ve tarafları bir
araya getirmek için en iyi gayreti göstermekten sorumludurlar. Açık arttırma bitiminde, alıcı en yüksek
peyi vermiş olduğu aracın alıcı komisyon tutarını 2.1 madde uyarınca ödedikten sonra, araç bedelini
ödeme, noter satışı ve devir işlemleri için kendi aralarında yer ve zaman konusunda satıcı ile mutabık
kalırlar. Açık artırma firmasının ihalede satışa çıkacak araçların sunumu, açık artırma sürecini yönetme
dışında herhangi bir sorumluluğu yoktur. Organizasyon bitiminden sonra Antika Otomobil Federasyonu
ve Festival Komitesi ile açık artırma firmasının; araç beyanları, araç alım-satımı, bedelin ödenmesi,
devir/noter ve diğer yasal zorunluluklar çerçevesinde hiçbir sorumlulukları yoktur.
4. Sözleşmenin Süresi ve Feshi
4.1. Sözleşme imzalandığı anda yürürlüğe girer ve imza tarihinden itibaren satılan/alınan aracın tüm
ödeme ve devir süreleri tamamlanana kadar geçerlidir.
5. Yetki Sözleşmesi
5.1. Bu sözleşmenin uygulanmasından doğacak uyuşmazlıklarda İstanbul (Avrupa) Mahkemeleri ve İcra
Daireleri yetkilidir.
6. Tebligat: Bu sözleşmeden doğan ilişki nedeniyle yapılacak her türlü yazışma ve tebligatların,
sözleşmede saptanan adrese yapılmasını, adres değişikliklerinin karşı tarafa yazılı olarak bildirilmesini,
bildirilmeyen adres değişikliği nedeniyle sözleşmedeki adrese yapılacak tebligatların, kendilerine yapılmış
usulüne uygun bir tebligat olacağını Taraflar kabul ve taahhüt etmişlerdir. 6 maddeden ibaret iş bu
sözleşme ….../….../........... tarihinde tek nüsha olarak okunarak imza edilmiş ve yürürlüğe girmiştir.
Sözleşmenin aslı Antika Otomobil Federasyonu’nda kalacak olup fotokopisi satıcı müşteriye verilecektir.
(Damga Vergisini alıcı öder.)
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