NOTA PARA OS COMPRADORES
SEJAM TODOS BEM VINDOS A ESTE LEILÃO ONLINE!
AGRADECEMOS A VOSSA PARTICIPAÇÃO E DESEJAMOS A TODOS BOAS LICITAÇÕES!
1. INSCRIÇÃO:
Para poder licitar terá que se inscrever e receber um número de comprador. Para a
inscrição é absolutamente necessário:
- Preenchimento do “Registo Online”;
- Envio de fotocópia de documentos de identificação: Cartão de Cidadão ou Passaporte;
Cartão de Contribuinte da Empresa;
NOTA: Os documentos deverão ser enviados aquando da inscrição para o email:
equipamentos@uongroup.com. A inscrição só será confirmada após a recepção destes
documentos.
2. DESENVOLVIMENTO DO LEILÃO
O valor de maior oferta obtida no Leilão Online está sujeito à aprovação, por parte do
Vendedor.
Ficou estabelecido o valor de 1.000 € para o incremento do lote.
3. ENTREGA DOS LOTES
A entrega dos lotes arrematados será realizada apenas quando a boa cobrança do total
da dívida estiver concretizada e confirmada. O pagamento será considerado válido
apenas quando os montantes em causa estiverem creditados na conta bancária adiante
identificada.

4. LEVANTAMENTO DOS LOTES
Os compradores ficam obrigados a remover todos os lotes até ao dia 29 de Janeiro de
2021. Caso o levantamento do(s) lote(s) não seja efectuado até esta data o comprador
ficará automaticamente responsável pelos danos e prejuízos causados ao Vendedor.

5. PAGAMENTO DOS LOTES
1. O pagamento dos lotes arrematados deverá ser efectuado directamente para a conta
bancária da UON Consulting, S.A., de acordo com os seguintes procedimentos:
Dados da Conta:
BANCO: Millennium BCP
IBAN: PT50 0033 0000 00002211892 05
SWIFT CODE: BCOMPTPL
✓ Pagamento – Valor Total de Aquisição, a ser pago até ao 48h após a aprovação
do valor de adjudicação por parte do vendedor, através de Transferência
Bancária, para a conta da UON Consulting, S.A., acima indicada.
O respectivo comprovativo da Transferência Bancária, com a identificação do potencial
comprador, deverá ser enviado para o email: equipamentos@uongroup.com.
2. Se o comprador recusar a adjudicação ou não respeitar as condições de pagamento
indicadas no ponto 1 deste artigo, o Vendedor poderá aceitar a segunda melhor oferta
ou vender novamente os bens. O primeiro comprador ficará responsável não só pelos
custos envolvidos, como também pela eventual diferença negativa dos valores de
venda. Porém, o comprador nunca poderá reclamar qualquer montante no caso desta
diferença ser positiva.
6. CUSTOS TOTAIS DE AQUISIÇÃO
Os custos totais de aquisição dos lotes arrematados serão compostos por:
➢ O valor de adjudicação aprovado;
➢ O IVA à taxa legal, sobre o valor de adjudicação aprovado.
Para mais informações, favor contactar a UON Consulting, S.A.
Telefone: 213 931 377
Email: equipamentos@uongroup.com

