LICITAÇÕES
PARA COMPRA

LICITAÇÕES PRESENCIAIS
O potencial comprador poderá participar directamente no leilão, após registo, ou
nomear um seu representante. Deste modo, acompanhará de uma forma mais eficaz o
decorrer da venda licitando, segundo o seu critério.
ORDENS DE COMPRA *
Para um potencial comprador que não possa estar presente no leilão, nem enviar um
seu representante, o Palácio do Correio Velho aceita ordens de compra por escrito em
impresso existente no catálogo para esse fim, que, depois de devidamente preenchido
e assinado poderá ser entregue em mão, por correio, e-mail ou fax, até ao limite de 4
horas antes do inicio do leilão.
A “Ordem de Compra” deverá mencionar o numero do lote, descrição sumária e o valor
máximo da oferta em Euros, cabendo ao leiloeiro a gestão da licitação para conseguir
comprar pelo melhor valor que lhe for possível, sem exceder o valor máximo indicado.
Se o Palácio do Correio Velho receber, para o mesmo lote, ofertas de dois ou mais
potenciais compradores com valores coincidentes, que sejam no minimo iguais ao
preço de reserva desse lote, será dada preferência à primeira oferta recebida.
LICITAÇÕES POR TELEFONE *
As licitações por telefone ficarão condicionadas à disponibilidade das linhas telefónicas do
Palácio do Correio Velho.
É necessário preencher o impresso “Ordem de compra” e ser igualmente entregue até
4 horas antes do início do leilão. O Palácio do Correio Velho nem nenhum dos seus
colaboradores poderá ser responsabilizado por erros ou falhas na execução deste
serviço de licitações, quer por deficiências nas ligações telefónicas, quer por dificuldades na recepção da licitação e a sua transmissão ao pregoeiro.
De acordo com as Condições Negociais do Palácio do Correio Velho, uma ordem de
licitação telefónica implica que o comprador aceita, pelo menos, a aquisição do lote
pelo valor da estimativa mínima, mesmo em caso de impedimento da ligação telefónica.
* ambos podem ser efectuados através do site www.pcv.pt
LIVE BIDING / LICITAÇÃO AO VIVO
Através do site www.invaluable.com
LICITAÇÕES ONLINE
Para poder licitar nos leilões online, deverá aceder a www.pcv.pt, fazer login, utilizando
o seu e-mail e uma password. Seguidamente deverá seleccionar na página “Próximos
Leilões”, aquele em que pretenda licitar.
Insira o número de lote pretendido ou encontre a sua peça preferida através das imagens. Clique em licitar, escolha a próxima licitação mínima ou um valor à sua escolha.
No final, confirme a licitação. Pode, de seguida, consultar o estado dos seus lotes pendentes em: “A minha conta”. Caso ganhe a licitação, receberá um e-mail para finalizar
a sua compra. Clique no link e siga os passos indicados, nomeadamente se pretende
transporte e qual a sua opção de pagamento. Confirme que leu e aceitou os termos e
condições negociais. Finalmente, confirme a sua compra e digite OK.
A execução das Ordens de Compra é um serviço gratuito do Palácio do Correio Velho
para conveniência dos seus clientes.
Nota: Os diferentes métodos de licitação estão sujeitos às condições negociais gerais,
do Palácio do Correio Velho – Leilões e Antiguidades, SA, que poderá encontrar impressas nos nossos catálogos, no site www.pcv.pt e em www.invaluable.com.

