KLASİK OTOMOBİL ÖZEL ARTTIRMA HİZMETLERİ SATICI 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 Fedarasyonu’nun ve
Festival Komitesi’nin yetkilendirdiği açık artırma firmasının yapacağı Açık Artırma organizasyonu ile satışa
sunulması hizmetlerine dair hükümlerin belirlenmesidir.
Satıcı: Bu sözleşmeyi imzalayarak satıcı sıfatı ile Antika Otomobil Festivali kapsamında Özel Arttırma
Hizmetinden yararlanan gerçek ve tüzel kişileri ifade eder.
Açık Artırma Hizmeti: Antika Otomobil Fedarasyonu ve Festival Komitesi yetkilileri tarafından belirlenen
otomobillerin, özel arttırma 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. Satıcı, özel arttırma hizmeti kapsamında satılmasını istediği araçları bir liste halinde yazılı olarak
Antika Otomobil Fedarasyonu ve Festival Komitesi yetkililerine detaylı fotoğrafları ile bildirecek ve
araçları evrak, diğer ekipmanlar ve eksiksiz araç geçmişi (varsa boya/değişen parçalar, motor ve mekanik
aksamda yapılan değişiklikler vb.) ve varsa ekspertiz bilgisi ile birlikte organizasyon tarihinden 1 hafta
önce Antika Otomobil Federasyonu’nun belirlediği organizasyon alanına teslim edecektir. Teslim edilecek
araçlar için satıcı tarafından Antika Otomobil Federasyonu’na araç başı 1000 TL (KDV Dahil) araç katılım
bedeli ödenecektir. Katılım bedeli organizasyon bitiminde araç satılsada satılmasada araç sahibine geri
ödenmeyecektir, aracın satılması halinde aşağıda belirtilen komisyondan veya 2.4. maddesindeki cezai
şarttan mahsup edilmeyecektir. Akabinde, Satıcı “KDV dahil Özel Arttırma Minimum Satış Fiyatını (Türk
Lirası) tespit edecek ve Antika Otomobil Fedarasyonu yetkilileri ile imzalanmış şekilde yazılı olarak
paylaşacaktır. Özel Arttırmaya katılan araçlar satıcı tarafından bildirilen KDV dahil Özel Arttırma Minimum
Satış Fiyatı’na ulaşır veya bu fiyatı geçerse, satıcı ile en yüksek teklifi veren alıcı adayı arasında resmi araç
satışı yapılacaktır. Satıcının mutabakatı ile açık artırma esnasında minimum satış fiyatı ilk bildirilen
rakamın aşağısına revize edilebilir. Satıcı, minimum satış fiyatının üzerinde en yüksek teklifi alan
otomobili ile ilgili, alıcı adayının açık arttırmada teklif etmiş olduğu en yüksek teklif üzerinden %1,5 (KDV
dahil) komisyonu Antika Otomobil Federasyonu’na fatura / Makbuz karşılığında ödemeyi kabul eder.
2.2 Araçların ilgili adrese teslim edilmesinden sonra, kaza, çalınma, hasar, gibi araçlarla ilgili her türlü
sorumluluk Antika Otomobil Federasyonu’na aittir.
2.3. Antika Otomobil Federasyonu ve Festival Komitesi yetkilileri uygun bulmadıkları aracı, sebeplerini
Satıcı’ya bildirmek suretiyle dilediği zaman özel attırma kapsamı dışında bırakabilir. Satıcı’nın Antika
Otomobil Federasyonu’nun bildirdiği sebeplere karşı herhangi bir itiraz hakkı yoktur.
2.4. Satıcı, belirlediği minimum satış değerinin altında olmaması kaydıyla en yüksek peyi sürene aracı
satmayı vaat etmiş olup, sattığı aracın kendisine ait olmadığını veya sair nedenler ileri sürerek
yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınamaz. Bu vaadinden vazgeçmesi durumunda 2,000 TL ceza
bedelini Antika Otomobil Federasyonu vasıtasıyla alıcıya ödemek ile yükümlüdür.
2.5. Minimum satış fiyatı; satıcı, Antika Otomobil Federasyonu ve Açık Artırma firması arasında gizli
kalacaktır ve herhangi bir mecrada ilgili araç için herhangi bir başlangıç fiyatı yayınlanmayacaktır.

2.6. Satıcı, satışa sunulan aracı ve dosyasını, hiçbir borç ve takyidatı bulunmadığına dair olanlar da dahil
ilgili kurumlar tarafında istenen tüm belgeleri, alıcının talep ettiği tarihte teslim etmeyi ve aracı Noter’de
devretmeyi kabul ve taahhüt etmiştir. Satıcı, Özel Arttırmaya katılacak tüm araçların (sonraki bir tarihte
tahakkuk ettirilseler dahi) Özel Arttırma gününe kadarki ithalat rejimi ve gümrük işlemlerinden
kaynaklananlar dahil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm vergileri ile noter satış tarihine kadar olan
trafik cezası, kaçak otoyol ve köprü geçişleri, üçüncü kişi ve kurumlara olan her tür borcundan, idari/adli
para cezalarından kaynaklanan haciz, rehin, tedbir, trafikten men ve her ne nam altında olursa olsun her
türlü kaydın / takyidatın giderilmesinden sorumludur.
2.7. Açık arttırma bitiminde Satıcı ve Alıcı taraflar ilgili aracın, araç bedeli ödemesi, noter satışı ve devir
işlemleri için kendi aralarında yer ve zaman konusunda mutabık kalırar. Antika Otomobil Federasyonu ve
Festival Komitesi açık arttırmayı organize etmekten ve tarafları bir araya getirmek için en iyi gayreti
göstermekten sorumludurlar. 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, alım-satımı, bedelin
ödenmesi, devir/noter ve diğer yasal zorunluluklar çerçevesinde hiçbir sorumlulukları yoktur.
3. Sözleşmenin Süresi ve Feshi
3.1. Sözleşme imzalandığı anda yürürlüğe girer ve imza tarihinden itibaren satılan/alınan aracın tüm
ödeme ve devir süreleri tamamlanana kadar geçerlidir.
4. Yetki Sözleşmesi
Bu sözleşmenin uygulanmasından doğacak uyuşmazlıklarda İstanbul (Avrupa) Mahkemeleri ve İcra
Daireleri yetkilidir.
5. 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. 5 maddeden ibaret iş bu sözleşme
….../….../........... Tarihinde tek nüsha olarak okunarak imza edilmiş ve yürürlüğe girmiştir. Sözleşmenin
aslı Antika Otomobil Federasyonunda kalacak olup fotokopisi Satıcı müşteriye verilecektir. (Damga vergisi
Satıcı tarafından ödenecektir.)
Satıcı:
Ad:
Soyadı:
Adresi:
İrtibat Telefonu:
İmza

Antika Otomobil Federasyonu:

