
Karma Eserler Müzayedesi’ne ait Şartname 

1- Müzayede 23.09.2017 tarihinde Saat: 14.00'da Yenibosna / İstanbul’da yapılacaktır. 

2- Satılacak eserler müzayede öncesin de  teşhir edilecektir. Bu nedenle alıcılar ürün ve eserleri önceden görmüş, 
incelemiş ve mevcut durumu ile (haliyle) kabul etmiş sayılmaktadır. Eskiden yapılmış tamir ve yenilemeden 
Eskidji ve/veya Satıcılar sorumlu tutulamaz. İnternet yayınındaki kondüsyon raporları ürün ve eserler ile ilgili 
tüm bilgileri iyi niyet çerçevesinde belirtmektedir. 
Alıcı, Borçlar Kanununun 223. maddesinde belirtilen hükümlerden feragat ettiğini kabul ve taahhüt eder. 

3- Müzayedeye salon ve internet katılımcıları 500-TL teminat yatırarak iştirak edebilir. Alıcı Eser Bedeli ve KDV 
sine ilaveten % 7 Komisyon ve KDV'sini Eskidji' ye en geç 3 gün içerisinde nakit veya kredi kartı ile ödeyecektir.  
Alım yapılmadığı takdirde salondan yatırılan nakit ve k.kart teminatları aynı gün, internetten yatırılan teminatlar 
en geç 25.09.2017 tarihinde iade edilecektir. Müzayede esnasında salon ve internet katılımcıları için 10.000-TL yi 
geçen mal bedellerinde %20 oranında nakit veya k.kartı ek teminat talep edilecektir. Ek teminatı vermeyen 
müşterilerin bayrakları yok sayılacaktır.  

4- Müzayedenin yapıldığı günden itibaren 3 iş günü içerisinde mal bedeli ve komisyonları ödemeyen Alıcıdan 
Çekiç Bedeli üzerinden %24+KDV cezai komisyon tahsil edilecektir. Alıcı bu ürünler ile ilgili herhangi bir hak talep 
edemeyecektir. (Eskidji gerek gördüğü durumda ödenmeyen mal bedelini ve diğer bedelleri' de hukuki olarak 
tahsil etme hakkını saklı tutar.) Alınan teminatlar irad kaydedilecektir.  

5-  Alıcı müzayedede bayrak kaldırdığı, pey verdiği, internette pey sürdüğü ürün ve eseri haliyle kabul ettiğini,                      
3 işgünü içinde ödeyeceğini ve teslim alacağını kabul ve taahhüt eder. 

6- Müzayedede eserler ulaşılabilen en yüksek fiyata satılacaktır. Rezervli ürünlere alınan rezerv fiyatının altındaki 
teklifler müzayede sonrasında değerlendirilecektir. Satıcının onay vermesi durumunda satış işlemi yapılacaktır. 

7- Satın alınan eserler komisyon ve mal bedellerinin ödenmesini müteakip teslim alınacaktır. Satış tarihinden 
itibaren 3 iş günü içerisinde alınmayan eserlerden Eskidji ve Satıcılar sorumlu değildir. 3 iş günü içinde teslim 
alınmayan eserler bedeli ödenmiş dahi olsa Alıcı herhangi bir hak iddia edemez. 3 iş günü içinde teslim 
alınmayan eserler için fatura bedeli üzerinden günlük %2 ardiye ve depo ücreti alınacaktır. Nakliye ve 
paketlemeden doğacak hasarlardan Eskidji sorumlu değildir. 

8- Satılan tüm ürünlerin nakliye işlemleri alıcılar tarafından yapılacaktır. 

9- Kürsü başkanı müzayede esnasında lot numaralarına bağımlı kalmadan dilediği eseri ayırma, birleştirme ve 
satış sıra numarasını değiştirmeye veya satıştan çekmeye yetkilidir. 

10-Alıcı, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’nun 6. Maddesi gereğince kendisine sms 
ve mail yolu ile bilgilendirme ve pazarlama faaliyeti yapılmasını kabul etmektedir. 

11-İhtilaf halinde Eskidji A.Ş.'nin kayıtları delil teşkil edecek ve müzayedede çekilen ses ve/veya görüntü 
kayıtları da HMK 193.maddesi çerçevesinde delil sayılacaktır. 

12-İş bu şartname imzalandığında/onaylandığında Alıcının şartnamedeki tüm maddeleri okuduğu ve kabul ettiği 
addedilir. 

ALICI: 

Bayrak No :…………………………… 
  
Adı, Soyadı / Ünvanı     : …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Fatura Adresi : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
  
T.C.Kimlik No /Vergi Dairesi-Vergi No :…………………………………………………………………………………………………………….….. 
  
Telefon :……………………………………………..……Fax:…………………………….…..…………… 
 
E-mail : ………………………………….@…………………………… İMZA/TARİH ………………………………………….……………………………… 
    
Eskidji Müzayedecilik Ticaret İthalat İhracat A.Ş.               Müzayedemizden Nasıl Haberdar Oldunuz 

   sms   e-bülten   eskidji.com   diğer 


