
Następujące dokumenty należy załączyć do zgłoszenia do giełdy wartości pozostałej:

  x Kopia zaświadczenia o wpisie do rejestru działalności gospodarczej

  x Nr NIP /VAT

Nazwisko, imię:

Telefon:

Telefaks: 

Tel. kom.:

E-Mail:

WNIOSEK-OfErENt 
Proszę przesłać na E-Mail: info@copart.de

Niniejszym składam wniosek o dopuszczenie do używania platformy aukcyjnej prowadzonej przez firmę Copart 
Deutschland GmbH w ramach mojej działalności gospodarczej

dealer pojazdów powypadkowych zakład utylizacji warsztat samochodowy

Nazwa:

Kierownik/właściciel:

Ulica:

Kod pocztowy miejscowość:

Kraj związkowy:

Nr NIP VAT.:
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DANE PRZEDSIĘBIORSTWA

OSOBA KONTAKTOWA

WARUNKI DOPUSZCZENIA

Copart Deutschland GmbH | Zülpicher Str. 150 | 52349 Düren | fon: +49 (0)2421 / 4 80 92-0 | E-Mail: info@copart.de

Jestem już klientem Copartu spoza Niemiec



miejscowość, data pieczęć firmy, podpis

Prosimy o przechowanie oryginalnych dokumentów.

ZARĘCZENIE Z MOCĄ PRZYSIĘGI

Tak, wyrażam zgodę, aby firma Copart Deutschland GmbH informowała mnie jeden raz w miesiącu 
przy pomocy e-mailowego newslettera o akcjach rabatowych, cenowych upustach i nowościach; w 
tym celu Copart Deutschland GmbH może wykorzystać podane przeze mnie dane. Dostawę newslette-
ra mogę w każdej chwili odwołać, np. wysyłając e-maila na adres unsubscribe@copart.de. Natychmiast 
po odwołaniu, dostawa newsletterów zostaje zatrzymana.
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Dyrektor/dyrektorzy zarządzający/właściciele/członkowie zarządu przedsiębiorstwa,  zapewnia/zapewniają 
w miejsce przysięgi, że:

 1.  wobec majątku przedsiębiorstwa nie otwarto ani postępowania o niewypłacalności, ani innego   
 porównywalnego, ustawowo uregulowanego postępowania, nie zgłoszono wniosku o otwarcie   
 takiego postępowania, nie istnieje bezpośrednia groźba jego otwarcia, nie odrzucono także takiego  
 wniosku ze względu na brak masy, oraz że przedsiębiorstwo w ciągu 3 ostatnich lat nie składało   
 takiego zapewnienia w miejsce przysięgi do celów informacji o stanie majątkowym;

 2.  przedsiębiorstwo nie znajduje się w likwidacji;

 3.  w udokumentowany sposób on/oni nie dopuścił/nie dopuścili się żadnych poważnych uchybień,   
 które poddawałyby w wątpliwość jego/ich wiarygodność (np. przez prawomocne skazanie w   
 ciągu ostatnich 5 lat przed postawieniem wniosku w związku z wykroczeniami natury majątkowej i  
 własnościowej);

 4.  przedsiębiorstwo wypełniło swoje zobowiązania z tytułu opłaty podatków i opłat oraz składek do  
 ustawowego ubezpieczenia socjalnego;

 5.  w ciągu 3 ostatnich lat przed złożeniem wniosku – także wobec przedsiębiorstwa handlowego z   
 tej samej branży, w którym on/ona pełnił/pełniła lub pełni funkcję  właściciela/dyrektora    
 zarządzającego/zarządu, nie otwarto ani postępowania o niewypłacalności, ani innego    
 porównywal nego, ustawowo uregulowanego postępowania, nie zgłoszono wniosku o otwarcie   
 takiego postępowania, nie istnieje bezpośrednia groźba jego otwarcia, nie odrzucono takiego wniosku  
 ze względu na brak masy, oraz że przedsiębiorstwo to w ciągu 3 ostatnich lat nie składało takiego  
 zapewnienia w miejsce przysięgi do celów informacji o stanie majątkowym.

Przyjąłem/przyjęłam do wiadomości postanowienia o ochronie danych Copart Deutschland GmbH, 
które są dostępne do pobrania pod adresem www.copart.de, i oświadczam, że wyrażam zgodę 
pobieranie, wykorzystywanie i opracowywanie moich danych personalnych - odpowiednio do tych 
postanowień o ochronie danych.

Do wiadomości przyjąłem także dostępne do pobrania pod adresem www.copart.de Ogólne Warunki 
Handlowe i warunki korzystania z Copart Deutschland GmbH, akceptuję, że te regulacje obowiązują pod-
czas korzystania z platformy aukcyjnej Copart Deutschland GmbH oraz dla wywiązywania się tejże spółki z 
wszelkich innych zobowiązań.

Jest mi wiadomym, że rejestracja nastąpi dopiero po nadejściu tych dokumentów do Copart Deutschland 
GmbH i ich sprawdzeniu.


