ORDEM DE COMPRA . LICITAÇÃO TELEFÓNICA
ABSENTEE BIDDING . TELEPHONE BIDDING

Ordem de Compra
Leilão Nº:

/

		

Data:

/

/

Licitação pelo Telefone

IMPORTANTE: Clientes que nunca tenham comprado no Leiloeira Corte Real deverão anexar cópia de documento de identificação e do cartão de contribuinte
IMPORTANT: Bidders who have never previously purchased at Leiloeira Corte Real should attach a copy of their ID document and VAT number
(Enviar por e-mail até uma antecedência mínima de 1 Hora)

Nº DO LOTE
LOT NUMBER

DESCRIÇÃO DO LOTE
LOT DESCRIPTION

VALOR MÁXIMO DE LICITAÇÃO
MAXIMUM BIDDING AMOUNT

Nome/Name: ______________________________________________________________________________________________________ Nº Cliente _____________________________
Morada/Adress: ___________________________________________________________________________________________________ Cod.Postal / Postal Code _______________
Telefone/Telephone:______________________________________________ email: ____________________________________________________________________________________
No Contribuinte/ Vat Number: ___________________________________ Nº BI: ___________________________________________________________________________________
Concordo com as Condições Negociais da Leiloeira Corte Real e com as Condições para as Ordens de Compra e Licitações Telefónicas, publicadas em www.leiloeiracortereal.pt
I agree with Leiloeira Corte Real’s Terms and Conditions of Sale and the information set out in the Absentee and Telephone Bidding Terms, published in www.leiloeiracortereal.pt

Porto ___/___/____ 		

Assinatura: _____________________________________________________________________________________________________________
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ORDEM DE COMPRA

ABSENTEE BIDDING

Em caso de impossibilidade de estar presente no leilão, terá a opção de
deixar uma ordem de compra. Estas serão aceites depois de devidamente
preenchidas e assinadas, entregues em mão, por correio e e-mail, até ao
limite de 1 hora antes do início do leilão.

In case it is impossible to be present at the auction, you will have the
option of leaving a bidding order. These will be accepted after duly
completed and signed, delivered by hand, by post, e-mail, up to 1 hour
before the auction starts.

As Ordens de Compra poderão ser solicitadas no local do leilão, bem como
no nosso site, em www.leiloeiracortereal.pt

Purchase Orders may be requested at the auction site, as well as on our
website, at www.leiloeiracortereal.pt

O pregoeiro licitará e adquirirá o lote pelo valor mais baixo que lhe for
possível, não excedendo o valor máximo definido na ordem de compra.

The auctioneer will bid and purchase the lot for the lowest amount
possible, not exceeding the maximum value defined in the bidding order .

Se forem recebidas duas ordens de compra com valor igual, será dada
preferência à primeira ordem recebida.

If two bidding orders with equal value are received, preference will be
given to the first order received.

LICITAÇÃO POR TELEFONE

TELEPHONE BIDDING

Poderá ser contactado telefonicamente de forma a permitir a sua
participação por esta via. Para tal, é necessário o preenchimento do
impresso ‘Ordem de Compra’, que se encontra disponível nas nossas
instalações ou em www.leiloeiracortereal.pt

You can be contacted by phone in order to allow your participation.
For this, it is necessary to fill in the ‘Bidding Order’ form, which is
available at our facilities or at www.leiloeiracortereal.pt
These must be delivered up to 1 hour before the auction starts.

Estes deveram ser entregues até ao limite de 1 hora antes do início do
leilão.

Note: Both services, bidding and telephone orders are confidential and
free of charge.
We also inform you that access to the room where the live auction takes
place is free of charge, and there is no obligation to bid.

Nota: Ambos os serviços, ordens de compra e pedido de telefone têm
carácter confidencial e gratuito.
Informamos também que o acesso à sala onde ocorre o leilão presencial é
livre e gratuita, não havendo qualquer obrigatoriedade em licitar.
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