ORDEM DE COMPRA / LICITAÇÃO TELEFÓNICA
ABSENTEE / TELEPHONE BIDDING SLIP
DATA I DATE

HORA I TIME

RAQUETE Nº I PADDLE NUMBER

RECEBIDO POR I RECEIVED BY

IMPORTANTE : Clientes que nunca tenham comprado no Palácio do Correio Velho deverão anexar
cópia de documento de identificação e do cartão de contribuinte
IMPORTANT : Bidders who have never previously purchased at Palácio do Correio Velho should attach a copy of
their ID document and VAT number

Nº DO LEILÃO I AUCTION NUMBER

TÍTULO DE VENDA I SALE TITLE

NOME PARA FACTURA I INVOICE NAME 		
Nº CLIENTE I CLIENT NUMBER

CONTRIBUINTE FISCAL I VAT NUMBER

EMAIL

CIDADE I CITY

PAÍS I COUNTRY

MORADA I ADDRESS
-

CÓDIGO POSTAL I ZIP CODE

NOME PARA CONTACTO I CONTACT NAME
TELEFONES PARA LICITAÇÃO TELEFÓNICA I TELEPHONE NUMBERS DURING THE SALE

Por favor preencha de forma clara e envie-nos este impresso o mais cedo possível, pois, no caso de propostas de igual valor, terá preferência a que for
recepcionada em primeiro lugar. As ordens de compra e licitações telefónicas deverão ser recebidas pelo Palácio do Correio Velho até 4 horas antes
do início do leilão.
Please write clearly and place your bids as early as possible, as in the event of identical bids being received, the earliest bid received will take
precedence. Bids should be submitted at least 4 hours before the auction.

Nº DO LOTE
LOT NUMBER

VALOR MÁXIMO €
MAXIMUM AMOUNT €

DESCRIÇÃO DO LOTE
LOT DESCRIPTION

LICITAÇÃO ESCRITA I WRITTEN BID

Nº DO LOTE
LOT NUMBER

VALOR MÁXIMO €
MAXIMUM AMOUNT €

DESCRIÇÃO DO LOTE
LOT DESCRIPTION

LICITAÇÃO TELEFÓNICA I TELEPHONE BID

PÓS-LEILÃO I AFTER SALE

ORDEM DE COMPRA RECEBIDA POR TELEFONE | ABSENTEE BID RECEIVED BY PHONE
Para licitações adicionais, anexe uma nova página I For additional bids, please attach a separate page.

Concordo com as Condições Negociais do Palácio do Correio Velho e com as condições para as ordens de compra e licitações telefónicas,
publicadas no verso deste impresso, nos catálogos deste leilão e no site da Empresa, em www.pcv.pt.
I agree with Palácio do Correio Velho’s terms and conditions of sale and the information set out in the absentee and telephone bidding terms and
conditions, published on the back of this form, in the auction catalogues and on the Company website, at www.pcv.pt.

Data I Date

Assinatura I Signature
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CONDIÇÕES PARA ORDENS DE COMPRA

ABSENTEE AND TELEPHONE BIDDING TERMS

E LICITAÇÕES TELEFÓNICAS

AND CONDITIONS

Por favor envie as suas ofertas o mais cedo possível antes
de cada leilão, pois, no caso de propostas de igual valor, terá
preferência a que for recepcionada em primeiro lugar. As Ordens
de Compra e Licitações Telefónicas deverão ser recebidas pelo
Palácio do Correio Velho até 4 horas antes do início do leilão.

Please send your bids as quickly as possible before each
auction, because in the event of two identical bids being
received, the first bid received shall prevail. Absentee and
Telephone Bids should be received by Palácio do Correio
Velho at least 4 hours before the start of the auction.

Os clientes licitantes bem sucedidos receberão uma factura
detalhada, com as suas compras e instruções de pagamento.

Successful bidders will receive an itemised invoice,
specifying their purchases and payment instructions.

Todas as licitações estão sujeitas às Condições Negociais
do Palácio do Correio Velho que se encontram impressas no
catálogo do leilão, bem como no site www.pcv.pt.

All bids are subject to Correio Velho’s Terms and Conditions
of Sale, printed in the auction catalogue and available in
the site www.pcv.pt.

O Palácio do Correio Velho solicitará aos seus novos clientes o
fornecimento de uma prova de identidade, através da entrega
de um documento oficial que contenha uma fotografia, tal como
o passaporte, cartão de cidadão ou bilhete de identidade.

Palácio do Correio Velho requires proof of identity for new
clients, via an official document containing a photo - such
as a passport, identity card or driver’s license.

O Palácio do Correio Velho usará a informação prestada pelos
seus clientes para a organização dos seus leilões e outros
serviços relacionados com a sua actividade e marketing, bem
como para gerir e operar o seu negócio, de acordo com a lei.
Ao concordar com estas condições, os clientes aceitam o
tratamento dos seus dados pessoais pelo Palácio do Correio
Velho. A qualquer momento os clientes podem impedir a
utilização dos seus dados pessoais para fins comerciais,
mediante notificação enviada ao Palácio do Correio Velho.

Palácio do Correio Velho will use the information provided
by its clients to organize its auctions and related and
marketing services, and manage and operate its business,
in accordance with prevailing legislation. Upon agreeing
with these terms and conditions, clients agree that Palácio
do Correio Velho may process their personal data. Clients
may refuse use of their personal data for marketing
purposes at any time, by notifying Palácio do Correio
Velho.

De acordo com as Condições Negociais do Palácio do Correio
Velho, os licitantes bem sucedidos pagarão uma comissão
sobre o preço de martelo, como parte do valor total da compra.

In accordance with Palácio do Correio Velho’s Terms
and Conditions, a buyer’s premium will be added to the
successful bid price and is payable by the Buyer as part of
the total purchase price.

Este serviço é gratuito e confidencial.

This service is free and confidential.

ORDENS DE COMPRA

WRITTEN BIDS

Por favor registe com precisão os números dos lotes,
descrições e o valor de martelo máximo que está disposto a
pagar por cada lote.

Please record accurately the lot numbers, descriptions
and the top hammer price you are willing to pay for each
lot.

As Ordens de Compra, quando solicitadas por telefone são
aceites por conta e risco do cliente e deverão ser confirmados
por carta, fax ou e-mail.

Telephone calls from absentee bidders will be accepted
only at the caller’s risk and must be confirmed by letter,
fax or e-mail.

As Ordens de Compra serão executadas ao melhor preço,
respeitando outros lances ou reservas.

Bids are to be executed for the lowest price as is permitted
by other bids or reserves.

LICITAÇÕES TELEFÓNICAS

TELEPHONE BIDS

Por favor indique de forma clara o número de telefone para
contacto no momento do leilão, incluindo o código do País.
Ligar-lhe-emos momentos antes do lote ser apresentado em
leilão.

Please clearly specify the telephone number on which
you may be reached at the time of the sale, including the
country code. We will call you from the saleroom shortly
before your lot is offered.

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.

According to Palácio do Correio Velho Conditions of Sale,
a telephone bid order implies that the bidder accepts to
purchase the lot for the lower estimate, as his first bid,
even if unable to place the telephone call.

As licitações por telefone ficarão condicionadas à disponibilidade
das linhas telefónicas do Palácio do Correio Velho. O acesso
às licitações telefónicas implica o preenchimento, assinatura e
entrega do impresso até 4 horas antes do início do leilão. Nem 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 deficiência nas ligações
telefónicas, quer por dificuldades na recepção da licitação ou
na sua transmissão ao pregoeiro.

Telephone bids are limited to the availability of telephone
lines at Palácio do Correio Velho. Telephone bidders must
complete, sign and deliver the telephone bid form at least
4 hours prior to the auction. Neither Palácio do Correio
Velho nor any of its employees can be liable for any error
or failure for the fulfilment of the bidding service, either
by bad telephone connection or difficulty in transmitting
information to the auctioneer.
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