
 

 

Regulamin aukcji internetowej  
 
§ 1. 
Przedmiot regulacji 
Niniejszy Regulamin określa:  
(i) prawa i obowiązki Uczestników związane ze 
świadczeniem przez Fraikin Polska spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie usługi drogą 
elektroniczną tj. organizowaniem aukcji internetowej 
poprzez Serwis Aukcyjny znajdujący się na stronie 
https://www.fraikin.pl/uzywane/ 
(ii) zasady i warunki sprzedaży pojazdów 
samochodowych na rzecz podmiotów prowadzących 
działalność gospodarczą obejmującą m.in. sprzedaż lub 
usługi pośrednictwa w sprzedaży pojazdów 
samochodowych, poprzez aukcję internetową 
organizowaną przez Fraikin Polska spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie. 

§ 2. 
Definicje 
Ilekroć w treści Regulaminu zostaną użyte pojęcia 
wskazane poniżej, przyjmują one znaczenie nadane im w 
tym punkcie: 
„Fraikin" - Fraikin Polska spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. 
Cybernetyki 10 , 02-677 Warszawa, wpisaną do Rejestru 
Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 
m. st. Warszawy  w Warszawie  XII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 
0000258807, o kapitale zakładowym w wysokości 
25.417.800 zł, NIP 5252364164 
„Kupujący" - osoba prawna, jednostka organizacyjna 
nieposiadająca osobowości prawnej, osoby fizyczne 
prowadzące działalność gospodarczą, których 
przedmiotem działalności jest m.in. sprzedaż lub usługi 
pośrednictwa w sprzedaży pojazdów samochodowych, 
których oferta na zakup Pojazdu  
„Pojazd" - używany pojazd samochodowy, stanowiący 
własność spółki Fraikin lub powierzony jej do odsprzedaży, 
będący przedmiotem Aukcji. 
„Uczestnik” - osobę prawną, jednostkę organizacyjną 
nieposiadającą osobowości prawnej lub pełnoletnią osobę 
fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności 
prawnych, prowadzące działalność gospodarcza, których 
przedmiotem działalności jest m.in. sprzedaż lub usługi 
pośrednictwa w sprzedaży pojazdów samochodowych.  
 „Aukcja" – aukcja internetowa o charakterze zamkniętym 
organizowana przez Fraikin, polegająca na oferowaniu 
przez Fraikin Pojazdów w Serwisie Aukcyjnym, mająca na 
celu wyłonienie podmiotu oferującego najwyższą cenę za 
Pojazd i sprzedaż Pojazdu na rzecz takiej osoby na 
zasadach i warunkach wskazanych w Regulaminie. 
Serwis Aukcyjny –  system informatyczny, zarządzany 
przez Fraikin, przeznaczony do prowadzenia Aukcji, 
prowadzony na stronie  https://www.fraikin.pl/uzywane/ 
„Cena Wywoławcza” –  ustalona przez Fraikin 
początkowa cena Pojazdu w Serwisie Aukcyjnym, Cena 
Wywoławcza może być niższa od Ceny Minimalnej. 
„Cena Minimalna" – ustalona przez Fraikin najniższa 
cena sprzedaży Pojazdu w toku Aukcji. 
 „Cena Zakupu" – najwyższa cena zaoferowana przez 
Uczestnika w ramach Aukcji na zakup Pojazdu, 
potwierdzona przez Fraikin, w wysokości równej co 
najmniej Cenie Minimalnej. 
„Aktualna Cena” – najwyższa w danym momencie cena 
oferowana za Pojazd.  
„Minimalne Postąpienie” – minimalna kwota, o którą 
można podwyższyć Aktualną Cenę lub Cenę Wywoławczą 
w toku Aukcji, równa 100 (stu) złotym. 

 
§ 3. 
Obowiązywanie Regulaminu 
1. Udział w Serwisie Aukcyjnym oznacza 
jednocześnie akceptację Regulaminu.  
2. Do udziału  uprawnione są jedynie osoby 
prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające 
osobowości prawnej i osoby fizyczne prowadzące 
działalność gospodarczą, których przedmiotem 
działalności jest m.in. sprzedaż lub usługi pośrednictwa w 
sprzedaży pojazdów samochodowych. 
3. Regulamin jest udostępniany potencjalnemu 
Uczestnikowi  na stronie 
https://www.fraikin.pl/uzywane/fraikin/upload/2016/08/Reg
ulamin_Fraikin_Uzywane_OK.pdf ..  
4. Fraikin świadczy usługi zgodnie z Regulaminem.  
5. Niniejszy regulamin jest jednocześnie 
regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną w 
rozumieniu Art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o 
świadczeniu usług drogą elektroniczną. (t.j. Dz. U. z 2016 
r. poz. 1030). 

§ 4. 
Zawarcie umowy o świadczenie usługi droga 
elektroniczną. 
1. Uczestnik zawiera z Fraikin umowę o 
świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającą na 
umożliwieniu Uczestnikowi udziału w Aukcji organizowanej 
przez Fraikin, zgodnie z zasadami wskazanymi w 
niniejszym Regulaminie.  
2. W zależności od decyzji Fraikin, warunkiem 
udziału w aukcji  jest również wyrażenie przez Uczestnika 
zgody na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych 
osobowych w celach marketingowych przez Fraikin. 
3. Fraikin zastrzega sobie prawo odmowy udziału 
w aukcji  bez podania przyczyny. 

 
§ 5. 
Usunięcie konta Uczestnika z Serwisu Aukcyjnego. 
Rozwiązanie umowy o świadczenie usługi drogą 
elektroniczną. 
1. Uczestnik jest uprawniony w każdej chwili do 
nieodpłatnego zakończenia korzystania z usługi i 
rozwiązania umowy o świadczenie usługi wskazanej w §4 
ust. 2 powyżej poprzez wysłane na adres email Fraikin 
stosownego oświadczenia. 
2. Fraikin jest uprawniony w każdej chwili do 
zakończenia świadczenia usługi i rozwiązania umowy o 
świadczenie usługi wskazanej w §4 ust. 1 w Serwisie 
Aukcyjnym, o czym poinformuje Uczestnika emailem. 
3. Zabronione jest tworzenie i używanie przez 
Uczestników loginów zawierających zwroty lub słowa 
wulgarne lub powszechnie uznawanych za obraźliwe lub 
dostarczanie przez Uczestnika do Serwisu Aukcyjnego 
treści o charakterze bezprawnym. W takich przypadkach 
Fraikin ma prawo do usunięcia wszelkich wulgarnych lub 
bezprawnych treści z Serwisu Aukcyjnego.  
4. Zabronione są działania mogące utrudniać lub 
destabilizować działanie Aukcji lub Serwisu Aukcyjnego. W 
przypadku stwierdzenia przez Fraikin, że Uczestnik 
dopuszcza się takich działań, nastąpi niezwłoczna blokada 
wszelkich aktywności Uczestnika.  
5. W sytuacjach wskazanych w ust 4 i 5 powyżej 
Fraikin zastrzega sobie prawo do podjęcia wszelkich 
możliwych środków mających na celu uzyskanie 
odszkodowania za poniesioną szkodę oraz zawiadomienia 



 

 

odpowiednich organów ścigania w przypadku popełnienia 
przestępstwa lub wykroczenia przez Uczestnika. 

 
§ 6. 
Przedmiot Aukcji 
1. Przedmiotem Aukcji Internetowej jest Pojazd lub 
Pojazdy. Fraikin może oferować do nabycia Pojazdy 
grupowane w Pakiety. W takim przypadku oferty 
Uczestników powinny obejmować cały Pakiet, bez 
możliwości zmiany Pakietu poprzez wyłączenie 
któregokolwiek z Pojazdów lub dodanie innych. 
2. Pojazdy oferowane na Aukcji są dopuszczone 
do ruchu drogowego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. 
z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.). 
3. W Serwisie Aukcyjnym zostaną przedstawione 
zdjęcia i opisy Pojazdów wraz z podstawowymi danymi 
Pojazdów, które będą oferowane na Aukcjach, wraz z 
terminem rozpoczęcia i zakończenia Aukcji. 
4. Uczestnik jest uprawniony do dokonania 
oględzin Pojazdu jeszcze przed złożeniem oferty w 
Serwisie Aukcyjnym. Fraikin nie ponosi odpowiedzialności 
za różnice między stanem faktycznym Pojazdu a zdjęciami 
i opisem oraz danymi Pojazdu zamieszczonymi w Serwisie 
Aukcyjnym.  
5. Przystępując do Aukcji Uczestnik powinien 
wcześniej zapoznać się ze stanem faktycznym Pojazdu. 
Przystąpienie do Aukcji jest równoznaczne z akceptacją 
stanu faktycznego (technicznego) Pojazdu. 
Odpowiedzialność Fraikin za stan faktyczny (techniczny) 
Pojazdu oferowanego na Aukcji jest wyłączona. Uczestnik 
nie jest uprawniony do podnoszenia jakichkolwiek 
roszczeń dotyczących stanu faktycznego (technicznego) 
Pojazdu w stosunku do Fraikin. 
6. W przypadku zawarcia z Uczestnikiem umowy 
sprzedaży Pojazdu zgodnie z niniejszym Regulaminem, 
Fraikin wyda Uczestnikowi Pojazd ze wszystkimi 
akcesoriami wyszczególnionymi w Serwisie Aukcyjnym 
oraz posiadaną dokumentacją, w tym ewentualną 
gwarancją producenta. Fraikin nie udziela żadnej 
gwarancji na Pojazd, rękojmia za wady Pojazdu zostaje 
wyłączona. 

 
§ 7. 
Przebieg Aukcji 
1. Fraikin ogłasza Aukcję Pojazdu lub Pakietu 
Pojazdów poprzez zamieszczenie w Serwisie Aukcyjnym 
ogłoszenia o Aukcji zawierającego datę rozpoczęcia i 
zakończenia Aukcji, Cenę Wywoławczą, oraz następujące 
dane Pojazdu: 
- marka i model 
- rok produkcji 
- rok I rejestracji 
- kolor 
- pojemność i moc silnika (KM) 
- stan licznika (km) 
Oprócz powyższych danych Fraikin może zamieścić dane 
uzupełniające, w tym dokumentację fotograficzną Pojazdu.  
2. Ogłoszenie, a także warunki Aukcji mogą być 
zmienione lub odwołane przez Fraikin w każdej chwili. 
3. Przystąpienie do Aukcji następuje poprzez 
złożenie za pośrednictwem Serwisu Aukcyjnego oferty 
cenowej na zakup Pojazdu. Cena oferowana przez 
Uczestnika musi być wyższa od Aktualnej Ceny, o co 
najmniej Minimalne Postąpienie. Uczestnik może składać 
oferty aż do zakończenia Aukcji. 

4. Aukcja zostaje zakończona w terminie 
wskazanym w Serwisie Aukcyjnym. Po upływie terminu 
zakończenia Aukcji nie będą przyjmowane żadne oferty na 
dany Pojazd, bez względu na przyczynę nie 
zamieszczenia oferty w systemie przed jej zamknięciem. 
Odpowiedzialność Fraikin za jakiekolwiek problemy 
techniczne uniemożliwiające złożenie oferty przez 
Uczestnika jest wyłączona. 
5. Zwycięzcą Aukcji jest Uczestnik, który złożył w 
Serwisie Aukcyjnym ofertę z najwyższą ceną za Pojazd 
(będącą jednak wyższą niż Cena Minimalna). Fraikin 
potwierdzi Uczestnikowi złożenie oferty z najwyższą ceną 
(wyższą niż Cena Minimalna), za pośrednictwem poczty 
elektronicznej lub telefonicznie. 
6. W przypadku jeżeli cena za Pojazd nie osiągnie 
Ceny Minimalnej to Aukcja zostaje zakończona bez 
wyboru oferty. 
7. Wszelkie reklamacje dotyczące Aukcji należy 
kierować pisemnie na adres Fraikin lub emailem na adres 
wskazany w §11 ust. 5. Reklamacje będą rozpatrywane w 
terminie 14 dni od ich zgłoszenia. Odpowiedź na 
reklamację (uznająca reklamację lub ją odrzucająca) 
Fraikin prześle emailem na adres email Uczestnika 
wskazany w Serwisie Aukcyjnym.    
 

§ 8. 
Zawarcie Umowy Sprzedaży. Odbiór Pojazdu. 
1. Zawarcie umowy w wyniku Aukcji następuje z 
chwilą udzielenia przybicia przez Fraikin. Przybicie jest 
oświadczeniem woli organizatora Aukcji o przyjęciu oferty 
zgłoszonej przez zwycięzcę Aukcji w toku Aukcji. 
2. Po zakończeniu Aukcji Fraikin potwierdzi 
Uczestnikowi złożenie oferty z najwyższą ceną (będącą 
jednak wyższą niż Cena Minimalna), oraz wyśle do 
Uczestnika fakturę pro-forma na kwotę Ceny Zakupu z 3-
dniowym terminem płatności. Po otrzymaniu Ceny Zakupu 
Fraikin udziela przybicia oraz wystawi Kupującemu fakturę 
VAT.  Odpowiedzialność Fraikin za stan faktyczny 
(techniczny) sprzedawanego Pojazdu jest wyłączona. 
Kupujący nie jest uprawniony do podnoszenia 
jakichkolwiek roszczeń dotyczących stanu faktycznego 
(technicznego) Pojazdu w stosunku do Fraikin. Fraikin nie 
udziela żadnej gwarancji na Pojazd, rękojmia za wady 
sprzedawanego Pojazdu zostaje wyłączona. 
3. W przypadku, gdy Uczestnik, który złożył 
najwyższą ofertę w toku Aukcji, nie uiści Ceny Zakupu w 
terminie 3 dni od dnia otrzymania faktury pro-forma, to w 
zależności od woli Fraikin, Fraikin może udzielić przybicia i 
dochodzić od takiego Uczestnika zapłaty Ceny Zakupu lub 
pominąć ofertę tego Uczestnika.  W przypadku pominięcia 
oferty tego Uczestnika Fraikin może dokonać wyboru 
oferty innego Uczestnika, który zaproponował najwyższą 
cenę spośród pozostałych Uczestników lub zakończyć 
Aukcję bez wyboru oferty i wystawić Pojazd ponownie na 
nową Aukcję. 
4. Kupujący po udzieleniu przybicia jest 
zobowiązany wypowiedzieć umowę ubezpieczenia OC 
zawartą przez Fraikin na Pojazd.  
5. Pojazd zostanie wydany Kupującemu wraz z 
posiadaną przez Fraikin dokumentacją Pojazdu oraz 
ewentualną gwarancją producenta w terminie 7 dni od daty 
przybicia, po doręczeniu Fraikin oświadczenia o 
wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia OC Pojazdu. Osoba 
odbierająca Pojazd przy odbiorze podpisze protokół 
odbioru Pojazdu. Osoba odbierająca Pojazd jest 
zobowiązana do okazania przedstawicielowi Fraikin 



 

 

dokumentu tożsamości oraz/lub notarialnego 
upoważnienia do odbioru samochodu. 

 
§ 9. 
Wycofanie Pojazdu z Aukcji, zakończenie Aukcji bez 
dokonania wyboru oferty i odwołanie Aukcji. 
Fraikin przysługuje prawo do wycofania Pojazdu z Aukcji w 
trakcie jej trwania, zakończenia Aukcji bez dokonania 
wyboru oferty lub odwołania Aukcji. W przypadku, jeśli 
wycofany Pojazd stanowił część Pakietu, aukcja dla 
danego Pakietu zostaje zakończona bez dokonania 
wyboru oferty. W przypadkach określonych powyżej 
Uczestnikom nie przysługują wobec Fraikin żadne 
roszczenia, których podstawą byłoby wycofanie Pojazdu z 
Aukcji, zakończenie Aukcji bez dokonania wyboru oferty 
lub odwołanie Aukcji. 
§10 
Cena Pojazdu. Koszty. 
1. Wszelkie publikowane przez Fraikin ceny w 
Serwisie Aukcyjnym są cenami netto (bez VAT) 
wyrażonymi w złotych. Uczestnicy składający oferty 
zakupu zobowiązani są do podawania w swoich ofertach 
kwot netto (bez VAT) wyrażonych w złotych. 
2. Kupujący dokona odbioru Pojazdu własnym 
staraniem i na własny koszt, ze wskazanego przez Fraikin 
miejsca przechowywania Pojazdu. Kupujący pokrywa we 
własnym zakresie wszelkie koszty związane z odbiorem 
Pojazdu, w szczególności koszty: transportu, załadunku, 
ubezpieczenia, niezbędnych napraw, uruchomienia 
Pojazdu, paliw, olejów i części zamiennych. 
3. Wszelkie koszty związane z uczestnictwem w 
Aukcji i nabyciem Pojazdu obciążają odpowiednio 
Uczestników i Kupującego. Fraikin nie jest zobowiązany do 
zwrotu jakichkolwiek kosztów związanych z uczestnictwem 
w Aukcji lub nabyciem Pojazdu. 

 
§11 
Postanowienia Końcowe 
1. Fraikin ma prawo do zmiany Regulaminu w 
dowolnym czasie. Nowy Regulamin zostanie opublikowany 
na stronie internetowej Serwisu Aukcyjnego lub zostanie 
przesłany pocztą elektroniczną do Uczestników.  
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym 
Regulaminem stosuje się obowiązujące przepisy prawa 
polskiego. 
3. Wszelkie spory powstałe w związku z 
prowadzeniem Aukcji przez Fraikin rozstrzygane będą 
przez sąd powszechny, właściwy miejscowo dla siedziby 
Fraikin. 
4. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane 
z funkcjonowaniem Aukcji prosimy kierować na adres: 
remarketing@fraikin.com. 
 

 
 


