טופס קונסיגנציה
הסכם מסירת פריטים למכירה פומבית ו/או רגילה
בגלריה אגוזי תל-אביב
הערות והסברים:
 .1המוכר יחויב בסך של  $2ארה"ב לחודש  +מע"מ לכל פריט שמוסר עבור דמי טיפול בפריט (לכל שורה
בקטלוג) (בין אם יימכר או לא יימכר) ,הבהרה :במקרה של מכירה חוזרת (הופעה שנייה ויותר של
הפריט במכירה נוספת תגבה העמלה שוב עבור כל השתתפות בקטלוג נוסף ,ובנוסף עמלת מכירה
( )22%ועמלת ביטוח ( )1..1%אשר יגבו ממחיר המכירה (מחיר פטיש) אך רק במקרה שהפריט אכן
נמכר על שתי העמלות הללו יגבה מע"מ כדין.
 .2פריטים הרשומים "ה-ה" ,הם בהצעת הקהל ,ללא מחיר מינימום ומחירם ההתחלתי במכירה.$12 :
 .3אני הח"מ ,מוכר הפריט ,מאשר כי קראתי את כל תנאי מסירת הפריטים ושמסירת הפריטים לגלריה
אגוזי נעשתה בכפוף ל"תנאי מסירת הפריטים למכירה" כפי שמופיעים מעבר לדף זה (דף מס .)2
חתימת המוסר/מוכר הפריטים (נא לחתום רק לאחר קריאת צדו השני של דף זה במלואו):
*במידה וקיבלת טופס זה במייל או בפקס ללא הדף השני – אנא דרוש אותו מאתנו שוב.
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תנאי מסירת פריטים למכירה

הנני מצהיר בזאת כי אני הבעלים של הפריט או מורשה מטעם הבעלים למכור את הפריט או למוסרו
לידכם למכירה (להלן המוכר).
הנני מצהיר בזאת כי הפריט נמסר לידכם כשהוא נקי מכל שיעבוד ,עיקול ,חוב או תביעות וזכויות צד
שלישי כלשהן.
כל מידע שידוע לי לגבי הפריט – מקוריותו – מצבו – מקורו – תקינותו – וכדומה יימסר מידע זה לגלריה
אגוזי  /בית מכירות פומביות אגוזי (להלן' :הגלריה') עם מסירת הפריט לגלריה.
מחיר המינימום יקבע בין הגלריה והמוכר .כל שינוי במחיר המינימום ,טעון אישור המוכר ,למרות האמור
לעיל ,לגלריה מוקנית הזכות ,על פי שיקול דעתה המוחלט ,למכור את הפריט במחיר נמוך ממחיר
המינימום ובלבד שישלים למוכר את הפרש הסכום למחיר המינימום וזאת מבלי לגרוע מזכותה של
הגלריה לקבלת עמלות והשבת הוצאות כמפורט להלן.
תשלום בגין פריט שמחירו נקוב בדולר ארה"ב ישולם ע"י הגלריה לפי השער שלא יפחת מהשער היציג
של דולר ארה"ב הידוע ביום העסקים האחרון שלפני מועד המכירה.
עמלת הגלריה בגין מכירת הפריט תעמוד על  22%ממחיר ההצעה שנתקבלה (להלן מחיר הפטיש)
בתוספת מע"מ כחוק.
בנוסף ישא המוכר בעלות ביטוח הפריט בשיעור של  1..1%ממחיר הפטיש בתוספת מע"מ כחוק.
המוכר ישא בכל ההוצאות בהן תשא הגלריה בקשר להכנת הפריט למכירה לרבות הוצאות הובלה,
שיפוצים ,רסטורציה ומסגור במידה ויהיו כאלה ,לאחר סיכום מראש ובכתב.
למען הסר ספק מוסכם בזאת כי תכשיטים ופריטים הנמסרים לגלריה למכירה מיידית ,ימכרו שלא
במכירה פומבית אלה במכירה רגילה אולם יחולו עליהם כל העמלות כאילו נמכרו במכירה פומבית.
עבור פריטים שנמכרו במכירה הפומבית הגלריה מתחייבת לשלוח למוכר תשלום ,פירוט וחשבונית מס,
בסכום שווה ערך למחיר הפטיש בניכוי עמלות ,מע"מ על העמלות והוצאות כאמור לעייל ,בחלוף  41יום
מיום המכירה האחרון (במקרה שהמכירה ארכה מספר ימים) ובלבד שמחיר הפטיש ועמלת הקונה
שולמו במלואם ע"י הקונה בתוספת מע"מ כדין .למען הסר ספק במידה ואיחר הקונה לשלם לגלריה תוכל
הגלריה לדחות את מועד התשלום או לחילופין לבטל את העיסקה לפי שיקול דעתה וזאת לאחר שמוצו
כל נסיונות הגבייה מהקונה.
הגלריה רשאית לאשר מכירת פריטים תמורת תשלום בתשלומים (עד סך כולל של ₪ 22,222 :ב3-
תשלומים ,ומסך כולל של  ₪ 22,221ועד  42,222עד  4תשלומים) ומסך כולל של  ₪ 42,221ויותר עד
 1תשלומים) – ורשאית לשלם עבורם למוכר בתשלומים דומים בהתאמה ,למען הסר ספק מועד
התשלום הראשון יהיה  41יום לפחות מיום המכירה האחרון בהתאם לכתוב סעיף .12
המוכר מייפה את כוחה של הגלריה למכור במחיר המינימום פריטים שלא נמכרו במהלך המכירה
הפומבית וזאת תוך  31יום ממועד המכירה ,למען הסר ספק על פריטים אלו יוכללו כל העמלות הרגילות
כאילו נמכרו הפריטים במכירה פומבית.
לגלריה מו קנית הזכות על פי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי למכור את הפריט בכל אחת ממכירותיה
הפומביות אשר תתקיימנה מיום קבלת הפריט ואילך ,כולל במכירות עם פריטים בהצעת הקהל.
לגלריה מוקנית הזכות על פי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי לצרף מספר פריטים ללוט אחד.
מנהל המכירה הוא הסמכות הבלעדית לקבוע מי זכה במכירה או לבטל המכירה של פריט כל שהוא כליל
או להעמיד את הפריט מחדש למכירה.
למוכר ידוע כי לקונה זכות להשיג על המכירה בתוך  21יום מתאריך המכירה .אם מסיבה כל שהיא עיכב
הקונה את תשלום מחיר הפטיש ,תעשה הגלריה כמיטב יכולתה לגבותו ותשלם למוכר את הסכומים
שגבתה בניכוי עמלות והוצאות כאמור לעייל בתוך  1ימים מיום גבייתם.
תוצאות המכירה הינן סופיות לצרכי תשלום בחלוף  42יום מיום המכירה האחרון ,יש ליצור קשר עם
הגלריה רק לאחר  41יום מיום המכירה ,יובהר כי גם פריטים בסטטוס 'שמור' יופיעו באתר האינטרנט
בצ בע אדום כמכורים למרות שמכירתם אינה סופית ולכן גם סימון של פריט כ 'מכור' בקטלוג המופיע באתר
האינטרנט באדום אינו סופי עד לחלוף  42יום מיום המכירה.
המחיר באתר אשר מסומן באדום כולל את עמלת הקונה והמע"מ והוא לא המחיר לפיו ישולם לבעל
הפריט ,למען הסר ספק ,התשלום לבעל הפריט הינו על פי מחיר המכירה (מחיר פטיש) בלבד ממנו נגזרות
העמלות השונות והמע"מ.
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במקרה בו הודיע המוכר ,לאחר שמסר את הפריט ,על כוונתו להוציאו מהמכירה (פחות משבועיים לפני
מועד המכירה) ,תהיה הגלריה זכאית לפיצוי מוסכם וקבוע מראש בשיעור  42%ממחיר המינימום או
ממחיר ההערכה שנקבע ,או ממחיר ההערכה המופיע בקטלוג.זאת בנוסף לתשלום מלוא ההוצאות שהיו
לגלריה בגין הפריט (הובלה ,הערכה ,צילומים ,שיפוצים ,אחסון ,ביטוח וכ"ד).
הגלריה תהיה רשאית לקזז מסכומים שקיבלה עבור הפריט שנמכר במכירה סכומים המגיעים לה
מהמוכר לרבות עמלות ,הוצאות וכיו"ב.
המוכר יפנה על פי דרישת הגלריה ולא יאוחר מ 14-יום ממועד המכירה ,כל פריט שלא נמכר במכירה.
במקרה של אי פינוי כאמור ,ישא המוכר בהוצאות אחסון ודמי ביטוח בשיעור שיקבע על ידי הגלריה.
היה ולא פונה הפריט האמור תוך  32יום מתאריך המכירה תהיה הגלריה רשאית להוציאו למכירה בדרך
שיימצא לנכון ,בכל מחיר שימצא על ידה לנכון ולנכות הוצאותיו בגינו.
כל האמור בהסכם זה בלשון יחיד יחייב ,אף הרבים במשמע – וכן להיפך ,וכל האמור באדם אף בתאגיד
במשמע – וכן להיפך.
לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל-אביב-יפו סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית בכל סכסוך בקשר
לעניינים הנובעים ו/או הקשורים במסירת הפריט ו/או מכירתו בין הגלריה לבין מוכר הפריט.
חוזה זה כולל את המוסכם בין הצדדים במלואו ,על כל ההבנות ,ההסכמות ,החיובים וההתניות שבין
הצדדים.
כל החוזים ,ההסכמים וחיובים קודמים שבין הצדדים מבוטלים בזה.

