
REGULAMIN AUKCJI 
na sprzedaż niektórych ruchomości oraz wartości niematerialnych wchodzących w skład masy 

upadłości Neckermann Polska Biuro Podróży sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie (sygn. 
akt XVIII GUp 1422/19) 

 
 
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 
Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia oraz uczestnictwa w aukcji, której przedmiotem 
jest sprzedaż: 

1. samochodu osobowego Skoda Rapid Spaceback Active 1,4 TDI CR/66 kW 5-M, nr rejestracyjny 
pojazdu WU 0798F, za cenę nie niższą niż 20.000 zł netto (dwadzieścia tysięcy złotych netto); 

2. znaku towarowego Happy Events zgłoszonego w dniu 5 lutego 2001 r. i zarejestrowanego przez 
Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 9 listopada 2004 r. pod numerem R.156711. 
za cenę nie niższą niż 4.060 zł netto (cztery tysiące sześćdziesiąt złotych); 

3. domeny internetowej Neckermann.pl oraz domen powiązanych Neckerman.pl, Nekermann.pl, 

Nekerman.pl, za cenę nie niższą niż 2.300 zł netto (dwa tysiące trzysta złotych). 

wchodzących w skład masy upadłości Neckermann Polska Biuro Podróży sp. z o.o. w upadłości z 
siedzibą w Warszawie (sygn. akt XVIII GUp 1422/19) 
 
Organizatorem aukcji jest Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. działająca jako syndyk masy 
upadłości Neckermann Polska Biuro Podróży sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie, 
ustanowiona na mocy postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział 
Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 12 grudnia 2019 r., sygn. akt XVIII 
GU 1077/19.  
 
Postanowieniem z dnia 30 stycznia 2020 r. Sędzia-komisarz wyraził zgodę na sprzedaż ruchomości w 
trybie z wolnej ręki na warunkach niniejszej aukcji. 
 
§ 2. DEFINICJE 
 
Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o poniższych pojęciach, należy przez nie rozumieć: 
 
1. Syndyk – Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. działająca jako syndyk masy upadłości 

Neckermann Polska Biuro Podróży sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie 
2. Przedmiot aukcji – ruchomości oraz wartości niematerialne i prawne w postaci: 

a. samochodu osobowego Skoda Rapid Spaceback Active 1,4 TDI CR/66 kW 5-M, nr 
rejestracyjny pojazdu WU 0798F,  

b. znaku towarowego Happy Events zgłoszonego w dniu 5 lutego 2001 r. i zarejestrowanego 
przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 9 listopada 2004 r. pod numerem 
R.156711.  

c. domeny internetowej Neckermann.pl oraz domen powiązanych Neckerman.pl, 
Nekermann.pl, Nekerman.pl 

3. Cena Wywoławcza – cena, od której Syndyk rozpoczyna licytację przedmiotu aukcji. Cena 
minimalna jest określona w postanowieniu Sędziego-komisarza. 

4. Miejsce aukcji – Kancelaria Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A., ul. Wspólna 70 piętro IX, 00-
687 Warszawa 

5. Uczestnik – osoba biorąca udział w aukcji. 
6. Nabywca – osoba (lub mocodawca, w przypadku licytacji przez pełnomocnika), która zgłosiła 

najwyższą ofertę zaakceptowaną przez Syndyka. 



7. Umowa – umowa sprzedaży zawarta między Syndykiem a Nabywcą z chwilą udzielenia przybicia, 
tj. w momencie zaakceptowania przez Syndyka najwyższej oferty, zgodnie z art. 70(2) § 2 Kodeksu 
Cywilnego, jednak umowa wymaga stwierdzenia na piśmie poprzez podpisanie umowy przez 
Syndyka i Nabywcę niezwłocznie po zakończeniu aukcji i wyborze Nabywcy. 

8. Cena Zakupu – jest to cena całkowita do zapłaty, która nie podlega negocjacji po zakończeniu 
aukcji. 

 
§ 3. WARUNKI UCZESTNICTWA W AUKCJI 
 
1. Uczestnik rozumie i akceptuje warunki określone Regulaminem. 
2. Uczestnikiem może być każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności 

prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, ale 
posiadająca zdolność prawną. 

3. Warunkiem uczestnictwa w aukcji jest:  
a. pisemne zgłoszenie udziału w aukcji poprzez podanie swojej oferty cenowej wraz z 

danymi: imię i nazwisko, adres, telefon kontaktowy; 
b. akceptacja niniejszego Regulaminu. 

4. Wszelkie dane Uczestników pozostają do wyłącznej wiadomości Syndyka, jedynie w zakresie w 
jakim jest to konieczne przeprowadzeniem aukcji. 

5. Osoba, która zgłasza chęć uczestnictwa w licytacji telefonicznej jest zobowiązana do wskazania 
numeru telefonu, pod który pracownik Syndyka zadzwoni do niej w czasie aukcji. 

6. Syndyk zachowuje sobie prawo nie dopuszczenia osoby do uczestnictwa w aukcji bez podania 
przyczyny. 

 
§ 4. UDZIAŁ W AUKCJI 
 
1. Aukcja odbędzie się w dniu 18 marca 2020 r. (środa) o godz. 10:00 w Kancelarii Zimmerman Filipiak 

Restrukturyzacja S.A., ul. Wspólna 70 piętro IX, 00-687 Warszawa 
2. Uczestnicy aukcji mają możliwość wzięcia udziału w aukcji przez telefon (licytacja telefoniczna). 

Zamiar prowadzenia aukcji telefonicznej Uczestnik aukcji powinien zgłosić Syndykowi z co najmniej 
z 3-dniowym wyprzedzeniem. 

3. Syndyk nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości wzięcia udziału w licytacji telefonicznej z 
powodu trudności z połączeniem z numerem podanym przez Uczestnika. 

4. Złożone przez Uczestników pisemne oferty będą rozpoznawane przez Syndyka podczas aukcji, przy 
czym decyduje data wpływu oferty do Syndyka. 

 
§ 5. ORGANIZACJA AUKCJI 
 
1. Nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem aukcji Syndyk publikuje ogłoszenie 

informacyjne na stronie internetowej http://zimmermanfilipiak.pl/dla-inwestorow/inne/ . 
Ogłoszenie zostanie również opublikowane w prasie o zasięgu lokalnym. 

2. W ogłoszeniu, o którym jest mowa w ust. 1 powyżej, Syndyk określa termin aukcji, miejsce oraz 
przedmiot aukcji. 

3. Syndyk jest uprawniony do jednostronnej zmiany warunków określonych w ogłoszeniu bez 
podania przyczyny. 

4. Przed aukcją Syndyk publikuje na stronie http://zimmermanfilipiak.pl/dla-inwestorow/inne/ 
wykaz ruchomości będący przedmiotem sprzedaży. Na żądanie osób zainteresowanych, za 
wcześniejszym co najmniej 1-dniowym uprzedzeniem, Syndyk udostępni do wglądu oszacowanie 
ruchomości; 

5. Przebieg aukcji zostanie udokumentowany protokołem, w którym zostaną wymienieni wszyscy 
uczestnicy aukcji oraz oferty, które zostały przez nich złożone. W przypadku udziału osobistego 

http://zimmermanfilipiak.pl/dla-inwestorow/inne/
http://zimmermanfilipiak.pl/dla-inwestorow/inne/


Uczestnika, składa on podpis na liście obecności. Syndyk jest uprawniony od rejestracji przebiegu 
aukcji w formie audio, video, z zastrzeżeniem należytej ochrony wizerunku Uczestników. 

 
§ 6. PRZEDMIOT AUKCJI 
 
1. Syndyk nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne oferowanego przedmiotu 

aukcji. 
2. Przedmiotem aukcji jest sprzedaż: 

a) samochodu osobowego Skoda Rapid Spaceback Active 1,4 TDI CR/66 kW 5-M, nr rejestracyjny 
pojazdu WU 0798F, za cenę nie niższą niż 20.000 zł netto (dwadzieścia tysięcy złotych netto); 

b) znaku towarowego Happy Events zgłoszonego w dniu 5 lutego 2001 r. i zarejestrowanego przez 
Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 9 listopada 2004 r. pod numerem R.156711. 
za cenę nie niższą niż 4.060 zł netto (cztery tysiące sześćdziesiąt złotych); 

c) domeny internetowej Neckermann.pl oraz domen powiązanych Neckerman.pl, Nekermann.pl, 

Nekerman.pl, za cenę nie niższą niż 2.300 zł netto (dwa tysiące trzysta złotych). 

 
§ 7. PRZEBIEG AUKCJI 
 
1. Licytację prowadzi Syndyk, który określa postąpienia w licytacji, rozstrzyga wszelkie spory i 

wskazuje Nabywcę. 
2. Syndyk rozpoczyna licytację od Ceny Wywoławczej. 
3. Cena Wywoławcza równa jest cenie oszacowania wskazanej w § 1 niniejszego regulaminu. 

Minimalne postąpienie wynosi 250 zł. Syndyk może stosować wielokrotność minimalnych 
postąpień. 

4. Oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać, gdy inny Uczestnik złoży ofertę wyższą. 
5. Oferta Uczestnika jest wiążąca po zaakceptowaniu jej przez Syndyka. 
6. Syndyk ma prawo, o ile uzna to za niezbędne, wycofać ofertę, odmówić przyjęcia oferty, wycofać 

Przedmiot Aukcji lub ponownie zaproponować Przedmiot Aukcji do licytacji. 
7. Zawarcie Umowy sprzedaży następuje z chwilą udzielenia przybicia przez Syndyka. Chwila ta jest 

równoznaczna z zawarciem umowy sprzedaży zgodnie z art. 70(2) § 2 Kodeksu cywilnego. 
8. Zarówno Syndyk, jak i jej Uczestnik aukcji, którego oferta została przyjęta, mogą dochodzić 

zawarcia umowy w formie pisemnej. Ewentualne koszty sporządzenia umowy ponosi Nabywca. 
 
§ 8. PŁATNOŚĆ 
 
1. Nabywca zobowiązany jest do wpłaty zadeklarowanej kwoty w nieprzekraczalnym terminie 1 dnia 

od dnia przeprowadzenia aukcji na rachunek bankowy masy upadłości: Santander Bank S.A. o 
numerze: 51 1090 1056 0000 0001 4397 7682. W przypadku braku wpłaty w terminie syndyk jest 
uprawniony do odstąpienia od umowy. 

2. Prawo własności Przedmiotu aukcji przechodzi na Nabywcę z chwilą zapłacenia całej ceny. 
 
§ 9. ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
 
W przypadku niedotrzymania warunków Umowy przez Nabywcę, Syndyk uprawniony jest do 
odstąpienia od Umowy. 
 


