Warunki prowadzenia aukcji Centa.pl, stan na dzień 18.12.20r.
Serwis aukcyjny Centa.pl przeznaczony jest wyłącznie dla osób, których uczestnictwo w aukcjach i nabywanie przedmiotów
oferowanych na aukcjach, jest bezpośrednio związane z ich działalnością gospodarczą lub zawodową. Z udziału w aukcjach i
transakcjach sprzedaży przedmiotów oferowanych na aukcjach, wykluczeni są konsumenci w rozumieniu art. 22 ze znaczkiem 1
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PRZEWODNIK PO CENTA.PL
A - PROCES REJESTRACJI NOWEGO UŻYTKOWNIKA
1. W celu rejestracji nowego użytkownika należy kliknąć przycisk Zarejestruj się znajdujący się w
prawym, górnym rogu strony głównej Centa.pl.

2. Po dokonaniu wyboru między kontem firmowym a kontem osobistym oraz stosując się do informacji
zawartych w formularzu wypełnij dokładnie wszystkie pola:

3. Przepisz kod z wyświetlonego obrazka w celu autoryzacji konta

4. Zapoznaj się z regulaminem i wyraź zgodę na przetwarzanie danych osobowych, poprzez zaznaczenie
odpowiednich pól wyboru.

5. Dla potwierdzenia powyższych czynności kliknij przycisk Rejestruj się
6. Jeżeli wszystkie pola wypełniłeś prawidłowo, pojawi się komunikat systemu:

7. Odbierz pocztę e-mail i aktywuj swoje konto w serwisie, postępując według instrukcji
zawartej w e-mailu.
8. Teraz możesz zalogować się do serwisu korzystając z przycisku Logowanie

podając swój Login, hasło i klikając Zaloguj...

9. Po poprawnym zalogowaniu pojawia się panel Moje konto

MOJE DANE – miejsce służące do edycji i aktualizacji danych konta użytkownika

MOJE AUKCJE – wykaz przedmiotów, którym nadane zostały uprawnienia do licytacji w bieżącej
aukcji

MOJE OFERTY – wykaz przedmiotów i złożonych przez użytkownika ofert

Po kliknięciu w Pokaż przedmioty lub datę aukcji pokazuje się lista przedmiotów z danej aukcji,
dla których nadano uprawnienia do licytacji oraz ilość złożonych ofert dla danego przedmiotu.

KOMUNIKATY – tutaj możemy zdecydować o wysyłaniu dodatkowych powiadomień e-mailem
dotyczących przebiegu licytacji oraz o otrzymywaniu subskrypcji

ZMIANA HASŁA – zakładka do zmiany hasła w systemie Centa.pl

ZMIANA ADRESU E-MAIL – zakładka do zmiany adresu e-mail w systemie Centa.pl

WYLOGUJ – wylogowanie z systemu Centa.pl

B - LICYTACJA
Składanie ofert jest możliwe tylko dla dopuszczonych do udziału w aukcji, zarejestrowanych i
zalogowanych użytkowników którzy w przypadku takiej konieczności dokonali wpłaty wadium
zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie.
Kliknij, aby wygenerować dane do przelewu otwiera okno z automatycznie wygenerowanym
poleceniem przelewu, które można wydrukować. Wpłaty wadium można dokonać korzystając z
własnych narzędzi, jednak należy pamiętać o tym, by w celu usprawnienia całego procesu podać
pełne dane licytującego, a w tytule przelewu swój login oraz nr aukcyjny przedmiotu, którego
dotyczy wpłacone wadium.

O nadaniu uprawnień do licytacji przedmiotu poinformuje przychodzący e-mail oraz wykaz
przedmiotów, którym nadano uprawnienia – w zakładce MOJE AUKCJE z zieloną ikoną

Przykład:

C – LICYTACJA PRZEDMIOTU
ETAP OTWARTY – trwa do godz. 12.00 w dniu zakończenia aukcji. Podczas licytacji
obowiązuje odpowiednie postąpienie.
Chcąc złożyć ofertę, wprowadź cenę i kliknij Licytuj.

Kliknięcie przycisku Potwierdzam stanowi złożenie oferty.

Po udanej licytacji, w Dane aukcyjne zamieszczona będzie informacja o Twoim loginie jako
prowadzącego w aukcji przedmiotu oraz o aktualnej cenie.

DANE AUKCYJNE – wyświetla w trybie rzeczywistym informację o loginie prowadzącego w
aukcji danego przedmiotu, aktualnej cenie (najwyższa oferta) oraz inne aktualne informacje takie
jak:
–

wycena biegłego

–

cena wywołania - ustalona przez sprzedającego najniższa cena sprzedaży rzeczy w ramach
poszczególnej edycji aukcji, zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie

–

login prowadzącego - uczestnika aukcji, który zaoferował najwyższą cenę

–

wysokość wadium - zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie

–

aktualna cena - najwyższa cena zaoferowana skutecznie podczas aukcji

–

cena zamknięcia aukcji - najwyższa cena zaoferowana skutecznie w ramach zamkniętego
etapu aukcji

–

nr aukcyjny przedmiotu

–

etap aukcji – jeden z trzech etapów różniących się obniżającą się ceną wywołania lub jej
brakiem

ETAP ZAMKNIĘTY (DOGRYWKA) – trwa od godz. 12.15 do 12.30 w dniu zakończenia
aukcji.

Do udziału w zamkniętym etapie aukcji tzw. dogrywki kwalifikuje się 3 uczestników, którzy na
etapie otwartym aukcji złożyli najwyższe oferty. Mają oni możliwość złożenia jeszcze jednej
oferty. W oknie Licytacja przedmiotu pojawi się informacja o niezakwalifikowaniu bądź
zakwalifikowaniu danego uczestnika do zamkniętego etapu aukcji.
Najwyższa złożona oferta jest ceną zamknięcia aukcji. Wyniki aukcji będą opublikowane na stronie
przedmiotu po zaakceptowaniu złożonych ofert przez sprzedającego.
ŻYCZYMY POWODZENIA W LICYTACJACH !
Zespół Centa.pl Sp. z o.o.

