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OGÓLNY REGULAMIN REJESTRACJI I SPRZEDAŻY POJAZDÓW DLA ATHLON CAR PLAZA  
 

Wersja z 2020 r. 
 
 

1 DEFINICJE 

 
Terminy oznaczone wielkimi literami w niniejszym Ogólnym Regulaminie Rejestracji i Sprzedaży 
Pojazdów dla Athlon Car Plaza otrzymują znaczenie nadane poniżej: 
 

Filia Dowolny podmiot prawny sprawujący bezpośrednią lub pośrednią Kontrolę w 
ramach Athlon International, Kontrolowany przez ten podmiot lub poddany jego 

wspólnej Kontroli; 

Athlon Car 
Plaza 

Platforma służąca do remarketingu pojazdów, w ramach której Sprzedawca 

organizuje aukcje pojazdów do zakupu przez Nabywców; adres strony 
internetowej Athlon Car Plaza: www.athloncarplaza.com; 

Athlon 
International  

Athlon Car Lease International B.V.; 

Spółka 
zależna Athlon 

Podmiot bezpośrednio lub pośrednio kontrolowany przez Athlon International;  
 

Dni robocze Wszelkie dni niebędące sobotą, niedzielą lub świętem państwowym bądź dniem 
ustawowo wolnym od pracy w państwie, w którym ma swoją siedzibę 

Sprzedawca; 

Nabywca Profesjonalny sprzedawca samochodów zarejestrowany w Athlon Car Plaza, 
któremu przysługuje możliwość składania ofert w aukcjach pojazdów mogących 
zakończyć się zakupem co najmniej jednego pojazdu; 

Umowa Umowa zakupu pojazdu zawarta przez Nabywcę i Sprzedawcę; 

Kontrola, 
sprawowanie 
kontroli lub 
kontrolowanie 

Kontrola oznacza bezpośrednie lub pośrednie posiadanie ponad 50% 
pozostających w obiegu papierów wartościowych podmiotu dających prawo 
głosu, lub (ii) zdolność do mianowania ponad połowy dyrektorów w zarządzie 
lub równoważnym organie zarządzającym podmiotu, lub (iii) zdolność do 
kierowania lub wpływania na kierowanie zarządzaniem i polityką tego 

podmiotu; pojęcia sprawowania kontroli i kontrolowania stosuje się w tym 
samym znaczeniu. 

Strony Sprzedawca i Nabywca; 

Strona Sprzedawca lub Nabywca; 

Zlecenie 
odbioru 

Pisemny dokument wysyłany Nabywcy przez Sprzedawcę, wymagany do 
odbioru pojazdu; 

Platforma Athlon Car Plaza; 

Rejestracja W pełni ukończony proces rejestracji dokonanej przez profesjonalnego 

sprzedawcę samochodów w Platformie w celu udziału w aukcjach, o ile 
rejestracja została zaakceptowana przez Sprzedawcę; 

Sprzedawca Spółka zależna Athlon oferująca pojazdy (własne lub będące w posiadaniu Filii) 
na sprzedaż za pośrednictwem Platformy; 

Regulamin 

 

Niniejszy Ogólny Regulamin Rejestracji i Sprzedaży Pojazdów dla Athlon Car 

Plaza. 

 
2 ZASTOSOWANIE 

 
2.1 Regulamin ma zastosowanie do rejestracji Nabywcy w Athlon Car Plaza. Regulamin ma 

również zastosowanie do wszelkich zawieranych Umów. Niniejszy Regulamin ma 
zastosowanie bez wyjątku do Sprzedawcy Athlon Car Lease Nederland B.V. Każdemu 
innemu Sprzedawcy przysługuje możliwość stosowania odstępstw od Regulaminu stosownie 
do wymogów lokalnych. Odstępstwa ustalone dla danego Sprzedawcy zostały dołączone do 

Regulaminu w formie załącznika przesyłanego każdej Spółce zależnej Athlon. W przypadku 
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rozbieżności między wersją angielską a polską wersją niniejszych warunków, wersja 

angielska będzie rozstrzygająca.  
2.2 Wszelkie warunki stosowane przez Nabywcę nie mają zastosowania i niniejszym zostają 

jednoznacznie odrzucone przez Athlon International lub Sprzedawcę. 
2.3 Na potrzeby Regulaminu „pisemny” lub „na piśmie” obejmuje „za pośrednictwem 

wiadomości e-mail” oraz „za pośrednictwem Platformy”. 
2.4 Athlon International lub Sprzedawca zastrzega sobie prawo do okresowych zmian 

Regulaminu.  
2.5 Odstępstwa od Regulaminu mają zastosowanie wyłącznie, jeżeli i o ile zostały jednoznacznie 

potwierdzone na piśmie przez Athlon International lub Sprzedawcę. 
2.6 Roszczenia Nabywcy wobec Athlon International lub Sprzedawcy nie mogą zostać 

powierzone, zastawione lub przeniesione na podmiot trzeci z jakiegokolwiek innego tytułu 
bez uprzedniej pisemnej zgody Athlon International lub Sprzedawcy. 

 

3 REJESTRACJA 
3.1 Usługi aukcyjne świadczone za pośrednictwem Athlon Car Plaza są dostępne wyłącznie dla 

profesjonalnych sprzedawców samochodów. Profesjonalnego sprzedawcę samochodów 
musi reprezentować osoba przez niego upoważniona.  

3.2 Profesjonalny sprzedawca samochodów, który zamierza składać oferty za pośrednictwem 
Platformy, w pierwszej kolejności musi dokonać rejestracji w Athlon Car Plaza, aby uzyskać 
możliwość składania ofert w celu zakupu pojazdów będących przedmiotem aukcji. 

Początkowo profesjonalny sprzedawca samochodów może dokonać rejestracji wyłącznie w 
celu uczestnictwa w aukcjach jednego Sprzedawcy. Na etapie rejestracji istnieje możliwość 
zwrócenia się o uzyskanie dostępu do aukcji innych Sprzedawców. Każdy Sprzedawca 
sprawdza, czy stosownie do przepisów lokalnych i mających zastosowanie odstępstw od 
niniejszego Regulaminu (zgodnie ze stosownym załącznikiem do niniejszego dokumentu) 
profesjonalny sprzedawca samochodów spełnia kryteria wymagane w celu rejestracji. W 

tym celu Sprzedawca może zwrócić się do Nabywcy o podanie dodatkowych informacji na 

potrzeby dalszej oceny jego statusu jako profesjonalnego sprzedawcy samochodów oraz w 
celu spełnienia wymogów lokalnych.  

3.3 Sprzedawca jest uprawniony do weryfikacji dokładności informacji dostarczonych przez 
profesjonalnego sprzedawcę samochodów na etapie rejestracji w Athlon Car Plaza, a 
następnie okresowo według uznania. W przypadku gdy strona dokonująca rejestracji nie 
jest profesjonalnym sprzedawcą samochodów lub Nabywca nie posiada już tego statusu, 

bądź nie spełnia już wymogów wyszczególnionych w Regulaminie lub Umowie, Sprzedawca 
ma prawo do odmowy rejestracji strony lub odmowy dostępu do Athlon Car Plaza według 
uznania. Sprzedawcy niezmiennie przysługuje prawo do odmowy rejestracji 
profesjonalnego sprzedawcy samochodów według uznania. W przypadku odmowy 
dokonania rejestracji profesjonalnego sprzedawcy samochodów lub odmowy dostępu 
Nabywcy Sprzedawca powiadamia o tym profesjonalnego sprzedawcę samochodów lub 
Nabywcę, umożliwiając mu złożenie stosownych wyjaśnień (w tym podanie przyczyny) 

odnośnie do tego stanu rzeczy. 

3.4 Dokonanie rejestracji jest bezpłatne. Profesjonalny sprzedawca samochodów ma obowiązek 
wypełnienia internetowego formularza rejestracyjnego i dostarczenia Sprzedawcy kopii 
ważnego paszportu/ dowodu osobistego osoby upoważnionej, zasłaniając zdjęcie i numer 
ubezpieczenia społecznego, a także wyciągu z Izby Handlowej lub innego dokumentu 
potwierdzającego jego status jako profesjonalnego sprzedawcy samochodów. Ponadto 

profesjonalny sprzedawca samochodów ma obowiązek podania następujących informacji w 
internetowym formularzu rejestracyjnym: nazwa firmy, adres siedziby, kod pocztowy, 
miasto, państwo, numer telefonu, numer faksu, adres e-mail, IBAN, BIC, numer 
identyfikacji podatkowej, adres firmowej strony internetowej, dane kontaktowe (e-mail, 
numer telefonu), imię i nazwisko upoważnionego przedstawiciela oraz zwrot 
grzecznościowy, państwo(-a), w którym(-ych) profesjonalny sprzedawca samochodów 
pragnie uczestniczyć w aukcjach oraz informacja o składaniu ofert z VAT lub bez VAT.  

3.5 Po otrzymaniu przez Sprzedawcę dokumentów, o których mowa w art. 3.4, oraz po 
wypełnieniu przez profesjonalnego sprzedawcę samochodów internetowego formularza 

rejestracyjnego, w tym po akceptacji Regulaminu, Sprzedawca dokonuje oceny 
przekazanych informacji. W następstwie oceny pozytywnej profesjonalny sprzedawca 
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samochodów otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą nazwę użytkownika oraz link 

aktywacyjny. Wówczas profesjonalny sprzedawca samochodów zyskuje możliwość 
ustalenia własnego hasła na potrzeby logowania się w przyszłości, a następnie możliwość 
uczestnictwa w aukcjach.  
 

4 WARUNKI KORZYSTANIA Z CAR PLAZA 
4.1 Informacje podane w Athlon Car Plaza są aktualizowane w czasie rzeczywistym i pozostają 

wyłączną własnością Athlon International lub wszelkich jej Filii.  
4.2 Nabywca jest odpowiedzialny za zapewnienie dostępu do Athlon Car Plaza wyłącznie 

upoważnionym użytkownikom swojej organizacji. Nabywca ma obowiązek ochrony danych 
służących do logowania przed dostępem podmiotów trzecich, jak również poinstruowania 
upoważnionych przez siebie użytkowników o konieczności bezwzględnego zachowania 
poufności tych danych. Na Nabywcy spoczywa odpowiedzialność za wszelkie szkody 

wynikające z użytkowania jego konta.  

4.3 Nabywca nie może wykorzystywać robotów, przeszukiwarek, rozwiązań służących do 
wydobywania danych wyjściowych oraz żadnych innych zautomatyzowanych narzędzi 
pomocniczych do uzyskania dostępu do Platformy w jakimkolwiek celu. Ponadto Nabywca 
zobowiązuje się do: 
 niepodejmowania jakichkolwiek działań, które według własnego osądu Sprzedawcy 

(lub Athlon International) powodują lub mogłyby powodować powstanie 
nieuzasadnionych lub nieproporcjonalnych obciążeń dla infrastruktury Athlon; 

 niepowielania, nieodtwarzania, niedokonywania zmian, nieużytkowania w celu 
sporządzania dzieł pochodnych, nierozpowszechniania i niepublikowania 
jakichkolwiek treści zawartych na stronie internetowej (poza własnymi danymi 
Nabywcy) bez uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody Sprzedawcy oraz Athlon 
International; 

 niezakłócania lub niepodejmowania prób zakłócania prawidłowego funkcjonowania 

strony internetowej lub jakichkolwiek czynności w ramach Platformy; 

 nieobchodzenia wiadomości dotyczących wykluczenia aktywności robotów oraz 
innych środków wykorzystywanych przez Sprzedawcę lub Athlon International w celu 
uniemożliwiania lub ograniczania dostępu do Platformy; 

 niewykorzystywania jakichkolwiek danych cyfrowych wykorzystywanych przez 
Sprzedawcę lub Athlon International na potrzeby publikacji własnych (zdjęcia, 
protokoły szkód itp.).  

 
5 PROCES AUKCYJNY I CENY 
5.1 Nabywca bierze udział w aukcji, składając ofertę dotyczącą pojazdu lub pojazdów 

dostępnych w ramach Platformy.  
5.2 Nabywca ma możliwość zmiany złożonej oferty w dowolnym momencie w czasie trwania 

aukcji. Po zakończeniu aukcji Nabywca nie ma możliwości wycofania swojej oferty i jest ona 
dla niego prawnie wiążąca przez okres jednego tygodnia po zakończeniu aukcji dotyczącej 

danego pojazdu. 

5.3 Sprzedawca podejmuje decyzje w sprawie akceptacji danej oferty dla każdego pojazdu z 
osobna. W przypadku przyjęcia oferty Sprzedawca informuje Nabywcę o wygranej, 
przesyłając wiadomość e-mail z potwierdzeniem. Po otrzymaniu wspomnianego 
potwierdzenia przez Nabywcę wchodzi w życie Umowa dotycząca pojazdu. 

5.4 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wycofania pojazdów ze sprzedaży lub aukcji w 

dowolnym momencie, nawet po zakończeniu danej aukcji. Nabywcy nie przysługuje 
możliwość wywodzenia praw ze złożonej oferty do czasu jej przyjęcia przez Sprzedawcę. O 
ile nie wskazano inaczej na piśmie, wszelkie ceny lub stawki wyszczególnione na stronie 
internetowej przez Sprzedawcę są podawane bez uwzględnienia kwoty VAT oraz innego 
mającego zastosowanie opodatkowania, między innymi podatków przywozowych i 
wywozowych. W przypadku przyjęcia oferty przez Sprzedawcę ceną pojazdu staje się cena 
wskazana w złożonej ofercie. Uwzględnienie na fakturze kwoty VAT zależy od konieczności 

wyszczególnienia podatku VAT na fakturze stosownie do przepisów ustawowych.  
5.5 Sprzedawca może – oprócz standardowej opcji licytacji zgodnie z art. 5 – odblokować 

wariant „kup teraz”. Opcja. W takim przypadku Nabywca może złożyć ofertę, korzystając z 
opcji „kup teraz”. W ten sposób Nabywca składa ofertę w kwocie określonej jako odnośna 
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cena wskazana w wariancie „kup teraz”. Po złożeniu oferty aukcja zostaje zablokowana dla 

wszystkich pozostałych Nabywców. Sprzedawca weryfikuje ofertę i może swobodnie 
zdecydować o jej przyjęciu lub odrzuceniu. W przypadku przyjęcia oferty przez Sprzedawcę 
Nabywca otrzymuje potwierdzenie zgodnie z art. 5.3 powyżej. W przypadku nieprzyjęcia 
oferty przez Sprzedawcę zasadniczo aukcja zostaje ponownie otwarta dla wszystkich 
Nabywców. 

 

6 PŁATNOŚĆ I DOSTAWA POJAZDÓW 
6.1 Sprzedawca wystawia fakturę na cenę zakupu wskazaną w zwycięskiej ofercie (w 

stosownych przypadkach z uwzględnieniem kwoty VAT) oraz inne stosowne koszty po 
stronie Nabywcy. Nabywca ma obowiązek zapłaty ceny zakupu oraz mającej zastosowanie 
kwoty podatku VAT i innych należności podatkowych. 

6.2 Nabywca dokonuje płatności w ciągu 5 Dni roboczych od daty potwierdzenia, o którym 

mowa w art. 5.3, przelewem bankowym na konto Sprzedawcy. Po otrzymaniu pełnej 

płatności Sprzedawca wystawia Zlecenie odbioru, które przesyła Nabywcy za 
pośrednictwem wiadomości e-mail. Po otrzymaniu wiadomości e-mail zawierającej Zlecenie 
odbioru Nabywca dokonuje odbioru pojazdu w miejscu wskazanym w potwierdzeniu w ciągu 
jednego tygodnia od otrzymania wiadomości e-mail. Przeniesienie własności pojazdu ma 
miejsce wraz z fizycznym przekazaniem pojazdu Nabywcy lub jego przedstawicielowi 
poprzez przekazanie kluczy do pojazdu po okazaniu Zlecenia odbioru. Po przeniesieniu 
własności Strony współpracują w celu odnotowania przeniesienia własności w odpowiednich 

rejestrach stosownie do przepisów lokalnych. Wszelkie koszty związane z dokonaniem takiej 
rejestracji ponosi Nabywca. 

6.3 Nabywca ponosi odpowiedzialność za wszelkie obowiązki związane z pojazdem, a także 
ponosi wszelkie związane z nim ryzyko, z chwilą rozpoczęcia transportu pojazdu do 
Nabywcy, niezależnie od tego, czy transport jest po stronie Nabywcy, czy Sprzedawcy.  

6.4 Pojazd jest dostarczany w stanie aktualnym wraz z kluczami i dokumentami określonymi w 

Platformie. 

6.5 Koszty transportu pojazdu ponosi Nabywca. Transport ma miejsce po przeniesieniu 
własności pojazdu i dokonaniu pełnej płatności za pojazd przez Nabywcę. 

6.6 W przypadku braku terminowej płatności Sprzedawca wysyła Nabywcy oficjalne wezwanie 
do dokonania płatności w rozsądnym terminie wskazanym w wezwaniu. W przypadku 
niedokonania płatności również we wskazanym terminie Sprzedawca zastrzega sobie prawo 
do odstąpienia od Umowy i dochodzenia odszkodowania za poniesione straty. W przypadku 

opóźnionej płatności Sprzedawcy przysługuje możliwość żądania odsetek ustawowych, 
licząc od terminu płatności nieopłaconej faktury. W przypadku niedokonania płatności 
Nabywca ponosi odpowiedzialność za wszelkie koszty powstałe po stronie Sprzedawcy ze 
względu na odstąpienie od umowy, w tym między innymi za koszty rezygnacji. W zależności 
od uwarunkowań lokalnych Nabywca może podlegać sankcji z tytułu opóźnionej płatności. 

6.7 Sprzedawca przyjmuje płatności za pojazd dokonane wyłącznie z konta bankowego 
Nabywcy. Sprzedawca nie przyjmuje płatności dokonywanych przez jakiekolwiek podmioty 

trzecie w imieniu Nabywcy ani też płatności dokonywanych w sposób inny niż w drodze 

przelewu bankowego. 
6.8 Jeżeli Nabywca zarejestrował swój pobyt lub posiada siedzibę w innym państwie 

członkowskim Unii Europejskiej niż kraj Sprzedawcy, stosuje się następujące warunki:  
 Nabywca zobowiązuje się do zakupu pojazdu na potrzeby związane z prowadzoną 

działalnością gospodarczą, zapewniając, że transakcja podlega przepisom w sprawie 

podatku VAT obowiązującym w danym państwie;  
 Sprzedawca wystawia Nabywcy fakturę sprzedaży pojazdu ze stawką 0% VAT, 

pobierając zaliczkę w kwocie obowiązującego lokalnie podatku VAT wraz z 
wystawieniem stosownej faktury na tę kwotę. 

 Nabywca uiszcza kwotę lokalnie obowiązującego podatku VAT i przedstawia dowód 
przewozu pojazdu do państwa członkowskiego Unii Europejskiej, niezwłocznie 
przedkładając Sprzedawcy list przewozowy (CMR) po odbiorze pojazdu. Przekazanie 

CMR w formie czytelnego faksu lub skanu uznaje się za wystarczające.  
 Po spełnieniu powyższych wymogów i otrzymaniu CMR przez Sprzedawcę zwraca on 

Nabywcy pobraną zaliczkę. Sprzedawca przekazuje płatność na konto bankowe 
Nabywcy. Sprzedawca nie dokonuje płatności na rzecz podmiotów trzecich.  
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6.9 Jeżeli Nabywca zarejestrował swój pobyt lub posiada siedzibę w państwie poza Unią 

Europejską, stosuje się następujące warunki:  
 Sprzedawca rejestruje następujące dane: 

o Nazwa i adres Nabywcy;  
o Opis pojazdu(-ów) i liczba egzemplarzy:  
o Miejsce i data przekazania. 

 Nabywca zobowiązuje się do zakupu pojazdu na potrzeby związane z prowadzoną 

działalnością gospodarczą, zapewniając, że transakcja podlega przepisom w sprawie 
podatku VAT obowiązującym w danym państwie;  

 Sprzedawca wystawia Nabywcy fakturę sprzedaży pojazdu ze stawką 0% VAT, 
pobierając zaliczkę w kwocie obowiązującego lokalnie podatku VAT wraz z 
wystawieniem stosownej faktury na tę kwotę. 

 Obowiązkiem Nabywcy jest udowodnienie przewozu pojazdu do państwa poza Unią 

Europejską poprzez przekazanie świadectwa wywozu sporządzonego przez urząd 

celny państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w którym ma swoją siedzibę 
Sprzedawca. Po otrzymaniu świadectwa wywozu przez Sprzedawcę dokonuje on 
zwrotu pobranej zaliczki. Sprzedawca przekazuje płatność na konto bankowe 
Nabywcy. Sprzedawca nie dokonuje płatności na rzecz podmiotów trzecich.  

6.10 Nabywca ma obowiązek odbioru pojazdu w terminie wskazanym w poniższej tabeli, licząc 
od momentu otrzymania Zlecenia odbioru. 

Pierwotne miejsce 
sprzedaży:  

Nabywca 
lokalny:  

Nabywca inny niż 
lokalny  

Belgia  10 Dni roboczych  10 Dni roboczych  

Francja  8 Dni roboczych   8 Dni roboczych   

Niemcy  1 tydzień  1 tydzień  

Włochy  1 tydzień  1 tydzień  

Luksemburg  1 tydzień  1 tydzień  

Holandia  2 Dni robocze  1 tydzień  

Polska  1 tydzień 1 tydzień  

Portugalia 1 tydzień 1 tydzień 

Hiszpania 1 tydzień 1 tydzień 

 
Jeżeli Nabywca upoważni daną osobę do odbioru pojazdu, ma ona obowiązek okazania 
swojego oryginalnego paszportu, aktualnego odpisu z Rejestru Handlowego, ze wskazaniem 
zarejestrowanej nazwy spółki, adresu siedziby, upoważnionych przedstawicieli i ich 

pełnomocnictw, a także Zlecenia odbioru. 
W przypadku nieodebrania pojazdu w wyznaczonym terminie Sprzedawca może skorzystać 
z uprawnień przysługujących mu na mocy obowiązującego prawa. W przypadku roszczeń 
Sprzedawcy z tytułu poniesionych szkód ich wartość wynosi 10% ceny zakupu, chyba że 
Sprzedawca udowodni poniesienie szkody o wyższej wysokości lub Nabywca udowodni, że 
wartość poniesionej szkody jest niższa lub szkoda nie wystąpiła. 

 

7 PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU PIENIĘDZY, NADUŻYCIOM I MANIPULACJI 
7.1 Nabywca zobowiązuje się do podejmowania działań zgodnie ze wszelkimi obowiązującymi 

przepisami prawa, powstrzymując się od jakichkolwiek praktyk niezgodnych z prawem, w 
tym między innymi nadużyć finansowych lub malwersacji, przestępstw związanych z 
niewypłacalnością, przestępstw z naruszeniem prawa o konkurencji, gwarantowania 
korzyści, łapownictwa, przyjmowania łapówek lub innych przestępstw korupcyjnych po 

stronie osób zatrudnionych przez Nabywcę lub podmiotów trzecich. W przypadku 
naruszenia powyższego wymogu Sprzedawca jest uprawniony do niezwłocznego wycofania 
się lub odstąpienia od wszelkich transakcji prawnych zawartych z Nabywcą i odmowy 
przyjęcia wszelkich ofert złożonych przez Nabywcę. 

7.2 Sprzedawca niezwłocznie zawiesza lub zamyka konto Nabywcy w przypadku istnienia 
uzasadnionego podejrzenia lub dowodów podjęcia przez Nabywcę nieuczciwych praktyk lub 
w przypadku innych niezgodnych z prawem czynności wymienionych powyżej.  
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8 PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ 

Wszelkie prawa autorskie, prawa do marek i nazw handlowych, znaków towarowych, 
wzornictwa, oznaczeń lub logo stosowanych przez Sprzedawcę (niezależnie od ich 
rejestracji) i funkcjonujących w ramach Platformy, a także wszelkie informacje, wiedza 
fachowa i metodologie, stanowią wyłączną własność Athlon International lub wszelkich jej 
Filii, a Nabywcy nie przysługuje jakiekolwiek prawo do ich wykorzystywania.  

 

9 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
Nabywca przekazuje Sprzedawcy dane osobowe upoważnionych osób. Sprzedawca 
wykorzystuje dane osobowe do realizacji obowiązku Rejestracji i zawarcia Umowy między 
Sprzedawcą i Nabywcą, a także może korzystać z danych osobowych w inny sposób, 
zgodnie z Oświadczeniem o Ochronie Prywatności opublikowanym przez Sprzedawcę. 
Oświadczenie o Ochronie Prywatności jest dostępne na stronie: www.athloncarplaza.com , 

do której prowadzi odnośnik na stronie internetowej Sprzedawcy.  

 
10 SKUTKI NARUSZEŃ 

Sprzedawca może uniemożliwić Nabywcy dostęp do Athlon Car Plaza i odwołać Rejestrację 
ze skutkiem natychmiastowym, bez konieczności interwencji organów sądowych, a w 
związku z tym bez wpływu na pozostałe przysługujące mu prawa na mocy Regulaminu lub 
obowiązującego prawa i bez dalszych zobowiązań wobec Nabywcy, jeżeli: 
a. Nabywca (i) ogłosił upadłość, (ii) złożył wniosek o ogłoszenie upadłości, lub (iii) 

uzyskał (tymczasowe) wstrzymanie płatności  
b. istotna część aktywów Nabywcy uległa zajęciu; 
c. pozwolenia/licencje Nabywcy, wymagane do dokonania Rejestracji, zostały uchylone; 
d. Nabywca nie spełnił obowiązków i wymogów niezbędnych w celu dokonania 

Rejestracji; 
e. Nabywca zaprzestał prowadzenia działalności lub doszło do przejęcia kontroli nad 

jego działalnością; lub 

Sprzedawca ma uzasadnione powody, by zakładać, że Nabywca nie jest lub nie będzie w 
stanie spełnić obowiązków i wymogów niezbędnych w celu dokonania Rejestracji. 

 
11 GWARANCJA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
11.1 Athlon Car Plaza, jej zawartość lub materiały/informacje (w tym między innymi teksty, 

obrazy, grafika, linki) oraz konto Nabywcy są udostępniane w aktualnym stanie i w miarę 

dostępności. W pełnym zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące prawo Athlon 
International, Sprzedawca oraz jego licencjodawcy jednoznacznie wyłączają wszelkie 
przedstawicielstwa lub gwarancje i uprawnienia, wyraźne lub dorozumiane, w tym między 
innymi gwarancje z tytułu własności, przydatności do sprzedaży lub określonego celu, braku 
naruszenia wszelkich praw własności podmiotów trzecich (w tym praw własności 
intelektualnej) lub w odniesieniu do działania, wydajności, dokładności, kompletności, 
terminowości, przydatności, dostępności, niezawodności lub bezpieczeństwa Platformy, 

konta Nabywcy, treści lub wszelkich innych powiązanych informacji bądź wszelkich 

rezultatów uzyskanych na skutek ich wykorzystywania. 
11.2 Pojazd jest sprzedawany bez gwarancji. Sprzedawca nie gwarantuje w szczególności, że 

pojazd jest wolny od (ukrytych) wad i szkód lub że zostały w nim zastosowane wszystkie 
aktualizacje i modyfikacje techniczne. Sprzedawca dokonuje sprzedaży pojazdu w jego 
aktualnym stanie, jakiego można oczekiwać przy uwzględnieniu wieku i historii 

użytkowania. Wszelkie roszczenia z tytułu wadliwych materiałów lub opon zostaną 
odrzucone. Wszelkie inne roszczenia należy przedstawić w ciągu 24 godzin od chwili 
przekazania pojazdu Nabywcy. Wszelkie roszczenia otrzymane w późniejszym terminie nie 
zostaną uwzględnione. 

11.3 Z wyjątkiem celowego lub rażącego zaniedbania po stronie Athlon International lub 
Sprzedawcy na Athlon International ani na Sprzedawcy nie spoczywa jakakolwiek 
odpowiedzialność wobec Nabywcy z tytułu szkód pośrednich lub następczych. W zakresie 

wszelkiej odpowiedzialności Athlon International lub Sprzedawcy wobec Nabywcy 
maksymalna wysokość odpowiedzialności wynosi 1 tys. EUR. 

11.4 Nabywca zobowiązuje się do wypłacenia odszkodowania Athlon International, jej Filiom, 
pracownikom i przedstawicielom oraz zabezpieczenia ich przed jakąkolwiek stratą, szkodą, 
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odpowiedzialnością lub roszczeniami (w tym między innymi przed wszelkimi bezpośrednimi 

i racjonalnymi kosztami i wydatkami, racjonalnymi honorariami prawników) wynikającymi 
z naruszeń Regulaminu lub obowiązującego prawa przez Nabywcę bądź związanymi z takimi 
naruszeniami, a także powstałymi na skutek roszczeń jakichkolwiek podmiotów trzecich w 
odniesieniu do jakości lub stanu technicznego pojazdu. 

 
12 OBOWIĄZUJĄCE PRAWO I SĄD WŁAŚCIWY 

12.1 Rejestracja i zawarcie Umowy oraz niniejszy Regulamin mający zastosowanie do Umowy, a 
także wszelkie wynikające z nich lub związane z nimi kwestie, podlegają przepisom 
obowiązującym w państwie, w którym Sprzedawca ma swoją siedzibę lub główne biuro, 
oraz są interpretowane zgodnie z tymi przepisami. 
 

12.2 Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów 

(CISG) oraz wszelkie konflikty przepisów prawa danego państwa nie mają zastosowania.  

12.3 Wszelkie spory wynikające z wykonania Umowy lub Regulaminu mającego zastosowanie do 
Umowy bądź powiązane z nimi podlegają wyłącznemu przekazaniu do rozpatrzenia w 
pierwszej instancji przez sąd właściwy w państwie, w którym Sprzedawca ma swoją siedzibę 
lub główne biuro, lub – według uznania Sprzedawcy – przez sąd właściwy dla Nabywcy.  

12.4 Do wszelkich stosunków prawnych związanych z korzystaniem z Athlon Car Plaza stosuje 
się prawo holenderskie. Wszelkie spory wynikające z tych stosunków prawnych w drodze 
wyjątku rozstrzyga organ sądowy w Amsterdamie. Powyższe pozostaje bez wpływu na 

prawo Athlon International do przekazania sporu do rozstrzygnięcia przez sąd, który w 
przypadku braku przedmiotowego przepisu byłby właściwy do jego rozpatrzenia. 

 
*** 
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ZAŁĄCZNIK 5 

ODSTĘPSTWA OD OGÓLNEGO REGULAMINU REJESTRACJI I SPRZEDAŻY POJAZDÓW DLA 

ATHLON CAR PLAZA OKREŚLONE DLA POLSKI 

 
Art. 3.4 otrzymuje następujące brzmienie 
 
Dokonanie rejestracji jest bezpłatne. Profesjonalny sprzedawca samochodów ma obowiązek 

wypełnienia internetowego formularza rejestracyjnego i dostarczenia Athlon wyciągu z Izby 
Handlowej lub innego dokumentu potwierdzającego jego status jako profesjonalnego sprzedawcy 
samochodów. Ponadto profesjonalny sprzedawca samochodów ma obowiązek podania następujących 
informacji w internetowym formularzu rejestracyjnym: nazwa firmy, adres siedziby, kod pocztowy, 
miasto, państwo, numer telefonu, numer faksu, adres e-mail, IBAN, BIC, numer identyfikacji 

podatkowej, adres firmowej strony internetowej, dane kontaktowe (e-mail, numer telefonu), imię i 

nazwisko upoważnionego przedstawiciela oraz zwrot grzecznościowy oraz państwo(-a), w którym(-
ych) profesjonalny sprzedawca samochodów pragnie uczestniczyć w aukcjach.  
 
Art. 5.4 otrzymuje następujące brzmienie 
 
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od sprzedaży lub aukcji w dowolnym momencie, 
nawet po zakończeniu danej aukcji. Nabywcy nie przysługuje możliwość wywodzenia praw ze 

złożonej oferty do czasu jej przyjęcia przez Sprzedawcę. Wszelkie ceny lub stawki wyszczególnione 
na stronie internetowej przez Sprzedawcę są podawane bez uwzględnienia kwoty VAT oraz innego 
mającego zastosowanie opodatkowania, między innymi podatków przywozowych i wywozowych. W 
przypadku przyjęcia oferty przez Sprzedawcę ceną pojazdu staje się cena wskazana w złożonej 
ofercie. Uwzględnienie na fakturze kwoty VAT zależy od konieczności wyszczególnienia podatku VAT 
na fakturze stosownie do przepisów ustawowych.  
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