ORDEM DE COMPRA
Enviar por correio, fax ou e-mail para:

A PREENCHER PELA EMPRESA
ORDEM DE COMPRA Nº

MARQUES DOS SANTOS LEILÕES,

RECEPÇÃO

Contribuinte No 508 619 548

DATA

Rua Santos Pousada 1281, 4000 - 490 Porto
Tel & Fax 225 026 308 - Telm 912 263 134

HORA
ASSINATURA

geral@mdsleiloes.com www.mdsleiloes.com

LEILÃO Nº

DATA

Lote Nº

LICITAÇÃO PELO TELEFONE

Título ou Descrição do Lote

Valor Máximo de Licitação (€)

Queiram licitar em meu nome os lotes acima discriminados

todo o conteúdo das “Condições Negociais” impressas no

até ao valor máximo indicado (comissão excluída) no leilão

catálogo e publicadas na internet em www.mdsleiloes.com.

acima referido. Estas licitações serão executadas pela Mar-

Caso seja bem sucedido na aquisição de algum ou de alguns

ques dos Santos Leilões ao melhor preço possível de leilão.

dos lotes pagarei sobre o “preço de arrematação” uma

Declaro conhecer e aceitar, integralmente e sem reservas,

comissão de 21,5% (IVA incluído).

NOME
EMAIL
MORADA
TELEMÓVEL

			

TELEFONE

		

C.POSTAL

No BI

ASSINATURA

DATA

				

			

No CONTRIBUINTE

LICITAR EM LEILÃO
Todas as Ordens de Compra deverão ser recebidas
até 3 horas antes do início do Leilão.

Licitações Presenciais
Os interessados devem-se registar antes do leilão,
bastando para tal preencher e assinar o impresso
com os dados solicitados.

Ordens de Compra
Caso não seja possível estar presente no leilão,
poderá deixar uma ordem de compra. Estas serão
aceites depois de devidamente preenchidas e
assinadas, entregues em mão, por correio, e-mail
ou fax, até ao limite de 3 horas antes do início do
leilão. O catálogo inclui na página final uma ordem de compra, poderá ser igualmente solicitada
no local do leilão.
O leiloeiro licitará e adquirirá o lote pelo valor
mais baixo que lhe for possível, não excedendo o
valor máximo especificado na ordem de compra.
Se forem recebidas duas ordens de compra com
valor igual, será dada preferência à primeira
ordem recebida.

Licitações Pelo Telefone
Poderá ser contactado telefonicamente de forma a
permitir a sua participação por esta via. Para isso
é necessário que preencha o impresso ‘Ordem de
Compra’, que deverá ser entregue até um limite de
3 horas antes do ínicio do leilão.

