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على الﻤﺘقدم للﻤزاد من الﻤؤﺳسات أو الشركات أن تكون لديه مؤﺳسﺔ  /شركه قائﻤه ومصرحه من الجهات الرﺳﻤيه وتزويدنا بﻤا يثﺒت
ذلك وأن تكون جﻤيع تعامﻼته مع شركﺔ اﻹنﻤاء طوكيو مارين عن طريق هذه الﻤؤﺳسﺔ .
على الﻤﺘقدم للﻤزاد من الﻤؤﺳسات أو الشركات تزويدنا بشهادة الﺘسجيل الضريﺒي إن وجدت  ,وان تكون جﻤيع الﺘعامﻼت الﺒنكيﺔ
الخاصه بالﻤزاد من حواﻻت مصرفيﺔ صادرة من نفس الحساب الخاص بالﻤؤﺳسﺔ او الشركﺔ او الﻤالك او الوكيل الشرعي .
على الﻤﺘقدم للﻤزاد من اﻷفراد أن يكون لديه هويه ﺳاريﺔ الﻤفعول وأن تكون جﻤيع الﺘعامﻼت الﺒنكيه الخاصه بالﻤزاد من حواﻻت
مصرفيه صادره من الحساب الخاص بالﻤﺘقدم نفسه او الوكيل الشرعي .
لصاحب العرض الخيار في تقديم عرض شراء يشﻤل جﻤيع السيارات الﻤعروضﺔ في الﻤزاد بالكامل أو ﺳيارة واحدة أو أكثر.
يفوز بالﻤزاد صاحب العرض اﻷعلى لكل ﺳيارة على حدة.
ﺳيﺘم احﺘساب قيﻤﺔ  %15قيﻤه مضافه إلى قيﻤﺔ كل ﺳيارة.
لن يﺘم تسليم السيارة /السيارات للﻤشﺘري إﻻ بعد تزويده شركﺔ اﻹنﻤاء طوكيو مارين بصور إﺳﺘﻤارات السيارات بعد نقل ملكيﺘها أو
إﺳقاط لوحاتها من جهﺔ رﺳﻤيﺔ مخﺘصﺔ أو إحضار تعهد من مؤوﺳسﺔ الﻤشﺘري بﺘحﻤل كافﺔ الﻤسؤوليﺔ بنقل ملكيﺔ السيارات خﻼل مدة
ثﻼثين يوما من تاريخ ﺳداد كامل الﻤﺒلغ.
يعاين الﻤﺘقدم السيارة/السيارات قﺒل شرائها وبذلك يعﺘﺒر الﻤﺘقدم عالﻤا ً بحالﺔ السيارة/السيارات لﻤا ً نافيا ً ﻷيﺔ جهالﺔ إذا تقدم )بعرض
شرائها( ويﺘم الﺒيع علي أﺳاس حالﺔ السيارة/السيارات الراهنﺔ ومكان تواجدها.
يﺘم تعﺒئﺔ الكشف بﻤعرفﺔ الﻤشﺘري نفسه والﺘوقيع على اﻹقرار والﺘعهد بﺘحﻤل كامل الﻤسئوليﺔ عن الﺒيانات الواردة بالكشف كﻤا يجب
على الﻤشﺘري مﺘابعﺔ كافﺔ إجراءات الﻤزاد بنفسه أو وكيل مفوض ينوب عنه.
يﺘم تقديم العروض من خﻼل الظروف الﻤغلقﺔ بإحكام وﻻ يجوز إﺳﺘخدام أيﺔ مطﺒوعات يوجد عليها شعارات.
على الﻤﺘقدم للﻤزاد بﺘحويل مﺒلغ )  30,000﷼ ( ثﻼثون الف ﷼ ﺳعودي على كل السيارات لصالح /شركﺔ اﻹنﻤاء طوكيو مارين
)عﺒارة عن رﺳوم دخول الﻤزاد( على أن يعاد هذا الﻤﺒلغ في حالﺔ عدم إرﺳاء العرض عليه .مع العلم أن هذا الﻤﺒلغ ﻻ يدخل في قيﻤﺔ
الشراء.
يﺘم إبﻼغ الﻤشﺘري بحصوله على السيارة/جﻤيع السيارات بعد ظهور النﺘائج ويلزم بﺘسديد الﻤﺒلغ بالكامل حسب العرض الﻤقدم بحواله
بنكيه لصالح /شركﺔ اﻹنﻤاء طوكيو مارين.
يقوم الﻤشﺘري بسحب السيارة/السيارات من مسﺘودعات شركﺔ اﻹنﻤاء طوكيو مارين أو مكان تواجدها خﻼل مدة أقصاها يومين من
تاريخ تزويده شركﺔ اﻹنﻤاء طوكيو مارين بصورة إﺳﺘﻤارة السيارات بعد نقل ملكيﺘها أو إﺳقاط لوحاتها من جهﺔ رﺳﻤيﺔ مخﺘصﺔ.
في حالﺔ عدم نقل ملكيﺔ الﻤركﺒﺔ أو إﺳقاط اللوحات لﻤدة تزيد عن  30يوما ﺳوف يﺘم خصم مﺒلغ رﺳوم دخول الﻤزاد.
في حالﺔ إرﺳاء العرض للﻤشﺘري على السيارات الﻤﺘواجدة في مسﺘودع الشركﺔ والﻤوضحﺔ في الكشف أدناه فإنه يلزم دفع مﺒلغ 400
﷼ عن كل ﺳيارة ويﺘم توريد الﻤﺒالغ نقدا ً عند ﺳداد قيﻤﺔ السيارات .
ﻻ ينظر للعروض الﻤقدمﺔ بعد الﺘاريخ الﻤحدد لﺘقديم العروض كﻤا ﻻ يسﻤح بسحب العروض الﻤقدمﺔ أو تعديلها بعد إﺳﺘﻼمها من شركﺔ
اﻹنﻤاء طوكيو مارين .
ﻻ ينظر للعرض الﻤقدم اللذي يوجد به كشط .
ﻻ ينظر للعرض الﻤقدم بدون توقيع على الشروط .
ﻻ ينظر للعرض الﻤقدم في ظرف مفﺘوح .

الجزاءات
 في حالﺔ تراجع الﻤشﺘري عن العرض الﻤقدم منه فإن مﺒلغ تأمين دخول الﻤزاد والﺒالغ )  30,000﷼( ثﻼثون الف ﷼ ﺳعوديﺳوف يكون من حق شركﺔ اﻹنﻤاء طوكيو مارين للﺘامين  ..وفي حالﺔ الﺘكرار يﺘم إﺳﺘﺒعاده من قائﻤﺔ مشﺘري الحطام.
مﻼحظﺔ :
1ـ يجب الﺘوقيع بالﻤوافقﺔ على الشروط الﻤذكورة أعﻼه وإعادتها مع الكشف إلى شركﺔ اﻹنﻤاء طوكيو مارين .
اﻹﺳم  .............................................. :الﺘوقيع .............................................:
جوال  ................................................:الﺘاريخ .............................................:
في حالﺔ وجود أي إﺳﺘفسار يرجى اﻹتصال على اﻷرقام الﺘاليﺔ:
) الﻤركز الرئيسي  /الرياض (

هادي جوال 0563631892 /

) مسﺘودع  /الرياض(

عﺒدﷲ جوال 0504675722 /

) مسﺘودع  /جده (

ابراهيم جوال 0502505037 /

*يﺒدأ الﻤزاد من يوم اﻻثنين الﻤوافق  2022/ 09 / 19إلى يوم اﻻحد الﻤوافق 2022/ 09 / 25
*آخر موعد لﺘسليم الﻤظاريف يوم اﻻحد الساعه الرابعه مساء الﻤوافق 2022/ 09 / 25
مﻼحظﺔ  :تسلم الﻤظاريف إلى تركي الدهش او ﺳعود محﻤد  -شركﺔ اﻹنﻤاء طوكيو مارين – أبراج العنود – الﺒرج الثاني – الدور 21
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قائﻤﺔ السيارات الﻤعروضﺔ للﺒيع في مزاد ) ﺳﺒﺘﻤﺒر (2022
نوع السيارة

رقم اللوحﺔ

الﻤوديل

موقع الحطـام

1

شانجان ج ب

د ر ا 1208

2017

مستودع ال اض

2

فورد ف قو

ح و ل 9493

2016

مستودع جده

المس ندات صور فقط

3

فورد اسكورت

د ق ح 3679

2020

مستودع ال اض

المس ندات صور فقط

اسم المشتري............................................ :
توقيع المشتري ............................................ :

مﻼحظات

المس ندات صور فقط

مﺒلغ الشراء رقﻤا ً

مﺒلغ الشراء كﺘابﺔ

