
CONDITIONS OF SALE 

U.S. Embassy – Property Auction 

 
1. The sale is by open auction in Hungarian Forints. 

 

2. The U.S. Government provides no warranty or guarantee for the merchandise and is not 

responsible for any repairs at the time of the sale or thereafter. Goods will be sold on "as-

is/where-is" basis. 

 

3. Sale items may be viewed at the sale site on October 11th, 2018 (Thursday) from 0800 

to 1100. Auction starts at 0930. 

 

4. Items must be paid for (in cash) at the sale site and removed by 1700 (end of working 

day).  

 

5. Items purchased are not intended for resale. 

 

6. Any taxes or customs payable is the responsibility of the purchaser. 

 

7. Shipment of purchased lots is at the expense and risk of the buyer, who is also 

responsible for the moving and transportation of the purchased item. It is the purchaser’s 

responsibility to provide all necessary manpower, tools and equipment to move the items 

from the Embassy show area to their vehicle. 

 

8. Ownership transfers to the buyer only upon full payment of the final sale price. Each 

buyer is personally liable for his own purchases; he cannot claim to act for the account of 

a third person. 

 

9. The U.S. Government retains the right to withdraw items from the sale. 

 

10. The auctioneer is authorized to put up an item for auction again, if necessary, to resolve 

disputes. The numerical order of the list of items is strictly observed. 

 

11. The only legally valid text of the "Conditions of Sale" is the English version. 

 

12. Any inquiries should be addressed to: 

 

American Embassy, Budapest 

 

Property Officer 

Christopher Easley 

Tel.: 475-4147 

Receiving Assistant 

Zsuzsa Tanács  

Tel.: 475-4143 



VÁSÁRLÁSI FELTÉTELEK 

 
1. A vásárlás fizetőeszköze magyar forint, módja nyilvános árverés. 

 

2. Az Amerikai Kormány nem vállal szavatosságot és garanciát az eladott termékek után, és 

nem felelős semmiféle javításért sem a vásárlás napján, sem azután. Az áruk a megtekintés 

állapotában, "AMILYEN - OLYAN" alapon vehetők meg. 

 

3. Az eladó termékeket Október 11. én 8:00 és 11:00 óra között lehet megtekineteni. A 

licitálás 9:30 kor kezdődik. 

 

4. A megnyert tárgyakat az árverés helszínén készpénzben kell kifizetni és elszállítani 17:00 

óráig. 

 

5. A megvásárolt árukat nem lehet újból eladni. 

 

6. Bármely adó- és vámfizetési kötelezettség a vásárló felelőssége. 

 

7. A megvásárolt áruk kihordása, elszállítása, kockázata és annak költsége a vásárló 

személyét terheli. Vevő köteles biztosítani a munkaerőt, szerszámot és felszerelést, amely 

a terméket a követség telephelyéről a vevő szállítóeszközéhez történő kirakodásához 

szükséges. 

 

8. A tulajdonjogot a vásárló csak az áru végső eladási árának teljes kifizetése után nyeri el. 

Minden vásárló a saját vásárlásáért felelős, az nem ruházható át harmadik személyre. 

 

9. Az Amerikai Kormány fenntartja a jogot bármely tétel visszavonására. 

 

10. A kikiáltónak jogában áll egy-egy tételszámot újra árverésre bocsátani, ha szükséges, a 

viták elkerülése céljából. A tétellista számsorrendjét szigorúan megtartjuk. 

 

11. A "Vásárlási feltételek" egyetlen hivatalosan érvényes szövege az angol nyelvű változat. 

 

12. Bármely felvilágosításért forduljon a következő címre: 

 

American Embassy, Budapest 

 

Property Officer 

Christopher Easley 

Tel.: 475-4147 

 

Receiving Assistant 

Zsuzsa Tanács  

Tel.: 475-4143 

 


