Ogólne zasady sprzedaży używanych urządzeń i pojazdów
Szanowni Państwo,
Niniejszy dokument określa ogólne zasady sprzedaży używanych urządzeń i pojazdów
należących do Skanska S.A. z siedzibą w Warszawie (zwana dalej: „Skanska”) i zapraszamy do
zapoznania się z poniższymi zasadami, co usprawnieni przygotowanie i zawarcie umowy
sprzedaży pomiędzy zainteresowanymi podmiotami.
Informuje, że :
1.) wykaz urządzeń i pojazdów przeznaczonych do sprzedaży przez Skanska jest zamieszczony
na stronie internetowej Skanska: https://www.skanska.pl/przetarg
oraz na stronach internetowych Mascus:
https://www.mascus.pl/skanska-s-a/ee4d5f15,1,relevance,searchdealer.html
2.) istnieje możliwość obejrzenia urządzeń i pojazdów z wykazu w dniach: od poniedziałku do
piątku w godzinach pracy: 7:00-15:00. Natomiast odbiór zakupionych urządzeń i/lub pojazdów
jest możliwy w dniach: od poniedziałku do czwartku w godzinach pracy: 7:00-14:00.
Niezależnie od powyższego prosimy o wcześniejsze zgłoszenie chęci obejrzenia lub odbioru
urządzeń i/lub pojazdów. Wówczas zostanie Państwu przekazany dokładny termin i miejsce,
gdzie można obejrzeć lub odebrać zakupione urządzenie i/lub pojazd. .
Zgłoszenia należy dokonywać do osób wskazanych w ogłoszeniu jako osoby do kontaktu .
3.) oferty dotyczące nabycia urządzeń i pojazdów z wykazu należy przesyłać drogą elektroniczną
na adres : leszek.makowski@skanska.pl. Jednocześnie informujemy, że przesłana przez
Państwa na tym etapie oferta nie wywołuje żadnych skutków prawnych i finansowych dla
Skanska , a zawarcie umowy sprzedaży w formie pisemnej pod rygorem nieważności wymaga
osobnych dalszych uzgodnień pomiędzy Skanska a wybranym podmiotem.
Celem uniknięcia ewentualnych wątpliwości wskazujemy, że wykluczone są prawnie wiążące
oświadczenia, deklaracje i zawieranie umowy sprzedaży w formie elektronicznej..
5) złożona przez Państwa oferta stanowi wyłącznie potwierdzenie, że jesteście Państwo
potencjalnie zainteresowani kupnem przedstawionych w wykazie przez Skanska urządzeń i
pojazdów po określonej cenie sprzedaży, skontaktujemy się tylko z wybranymi podmiotami, które
złożyły ofertę. W przypadku gdy Państwa oferta spotka się z naszym zainteresowaniem
niezwłocznie skontaktujemy się z Państwem celem ustalenia dalszego trybu postępowania .
4.) Skanska nie dokonuje załadunku zakupionego przez kupującego urządzenia i/lub pojazdu,
w tym demontażu urządzenia i/lub pojazdu celem przygotowania go do transportu, chyba że
strony umowy sprzedaży ustalą inaczej .
5.) W załączeniu przedstawiamy wzór umowy sprzedaży i zachęcamy do zapoznania się z jego
treścią.

6.) W razie ewentualnych pytań odnośnie zasad sprzedaży używanych urządzeń i pojazdów
prosimy o kontakt pisemny na adres: Skanska SA, 25-516 Kielce , Al. IX Wieków Kielc 2a /8
lub telefoniczny +48 502 746 885

Skanska

