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شــــروط بيع مزاد يونيو 2020
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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 تعامالته مع شركة اإلنماء طوكيو مارين عن طريق هذه المؤسسة .
على المتقدم للمزاد من المؤسسات أو الشركات تزويدنا بشهادة التسجيل الضريبي إن وجدت  ,وان تكون جميع التعامالت البنكية
الخاصه بالمزاد من حواالت مصرفية صادرة من نفس الحساب الخاص بالمؤسسة او الشركة او المالك او الوكيل الشرعي .
على المتقدم للمزاد من األفراد أن يكون لديه هويه سارية المفعول وأن تكون جميع التعامالت البنكيه الخاصه بالمزاد من حواالت
مصرفيه صادره من الحساب الخاص بالمتقدم نفسه او الوكيل الشرعي .
لصاحب العرض الخيار في تقديم عرض شراء يشمل جميع القطع المعروضة في المزاد بالكامل أو قطعة واحدة أو أكثر.
يفوز بالمزاد صاحب العرض األعلى لكل قطعة على حدة.
سيتم احتساب قيمة  %5قيمه مضافه إلى قيمة كل قطعة.
يعاين المتقدم للقطع قبل شرائها وبذلك يعتبر المتقدم عالما ً بحالة القطع لما ً نافيا ً ألية جهالة إذا تقدم (بعرض شرائها) ويتم البيع علي
أساس حالة القطع الراهنة ومكان تواجدها.
يتم تعبئة الكشف بمعرفة المشتري نفسه والتوقيع على اإلقرار 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 خالل الظروف المغلقة بإحكام وال يجوز إستخدام أية مطبوعات يوجد عليها شعارات.
على المتقدم للمزاد بتحويل مبلغ (  30,000لاير ) ثالثون الف لاير سعودي على كل السيارات لصالح /شركة اإلنماء طوكيو مارين
(عبارة عن رسوم دخول المزاد) على أن يعاد هذا المبلغ في حالة عدم إرساء العرض عليه .مع العلم أن هذا المبلغ ال يدخل في قيمة
الشراء.
يتم إبالغ المشتري بحصوله على القطع بعد ظهور النتائج ويلزم بتسديد المبلغ بالكامل حسب العرض المقدم بحواله بنكيه لصالح /شركة
اإلنماء طوكيو مارين.
يقوم المشتري بسحب القطع من مكان تواجدها خالل مدة أقصاها يومين من تاريخ تزويده شركة اإلنماء طوكيو مارين .
ال ينظر للعروض المقدمة بعد التاريخ المحدد لتقديم العروض كما ال يسمح بسحب العروض المقدمة أو تعديلها بعد إستالمها من شركة
اإلنماء طوكيو مارين .
ال ينظر للعرض المقدم اللذي يوجد به كشط .
ال ينظر للعرض المقدم بدون توقيع على الشروط .
ال ينظر للعرض المقدم في ظرف مفتوح .
القطع ستكون فقط في المستودع ولن تعرض في الموقع .

الجزاءات
-

في حالة تراجع المشتري عن العرض المقدم منه فإن مبلغ تأمين دخول المزاد والبالغ (  30,000لاير) ثالثون الف لاير سعودي
سوف يكون من حق شركة اإلنماء طوكيو مارين للتامين  ..وفي حالة التكرار يتم إستبعاده من قائمة مشتري الحطام.

مالحظة :
 1ـ يجب التوقيع بالموافقة على الشروط المذكورة أعاله وإعادتها مع الكشف إلى شركة اإلنماء طوكيو مارين .
اإلسم  .............................................. :التوقيع .............................................:
جوال  ............................................ ....:التاريخ .............................................:
في حالة وجود أي إستفسار يرجى اإلتصال على األرقام التالية:
( المركز الرئيسي  /الرياض )

هادي جوال 0563631892 /

( مستودع جده )

محمد جوال 0508332204 /

*يبدأ المزاد من يوم الثالثاء الموافق  2020/ 06 / 23إلى يوم االحد الموافق 2020/ 06 / 28
*آخر موعد لتسليم المظاريف يوم االحد الساعه الرابعه مساء الموافق 2020/ 06 / 28
مالحظة  :تسلم المظاريف إلى ريان المطوع  -شركة اإلنماء طوكيو مارين – أبراج العنود – البرج الثاني – الدور . 21
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قائمة القطع المعروضة للبيع في مزاد ( يونيو )2020
م

نوع الحطام

موقع الحطـام

1

قطع يب ام دبليو

جده

2

قطع يب ام دبليو

جده
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قطع يب ام دبليو

جده

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

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

مبلغ الشراء رقما ً

مبلغ الشراء كتابة

