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Termos e condições dos leilões de Akihabara 

 

Este contrato estipula as regras para compra e venda de produtos através dos Leilões 

Akihabara (doravante denominados "leilão") patrocinados pela Akihabara Auctions Co., Ltd. 

(doravante denominada A Empresa ou nós). Por favor, leia-o atentamente com antecedência 

e verifique cada cláusula antes de participar do leilão. No momento em que a remessa de venda 

(listagem), licitação do produto e o contrato de venda para compra e venda do produto forem 

celebrados na Empresa, a pessoa relevante e as partes relacionadas serão consideradas como 

tendo concordado com este contrato. (No entanto, se houver um contrato ou acordo separado 

conosco, esse contrato ou acordo terá precedência.) 
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Capítulo 1 Registro 

 

1-1 O licitante e seu preposto ou mensageiro deverão preencher previamente o 

procedimento de cadastro designado pela Companhia para participar do leilão. Se você não 

seguir este procedimento, não poderá entrar no local no dia do leilão e não poderá participar 

de lances online, por escrito ou por telefone. 

 

1-2 O registo previsto no número anterior será efectuado por um dos dois métodos 

seguintes. 

 

Método 1 

Registre as informações necessárias do formulário de registro em nosso site e solicite os 

documentos de verificação de identidade especificados separadamente por nós através de 

nosso site 

 

Método 2 

Obtenha o formulário de inscrição por um dos seguintes meios, preencha os itens necessários 

e solicite o documento de verificação de identidade especificado separadamente pela Empresa 

por correio, e-mail, fax ou trazendo-o ao local do leilão 

 

-Solicitar que o pedido de registo seja enviado por telefone ou e-mail 

-Inscreva-se no local de pré-visualização ou leilão 

 

Poderemos, a nosso critério, abster-se de registrar os solicitantes de registro conforme 

estabelecido no parágrafo anterior, ou mesmo pessoas cadastradas podem não ser autorizadas 

a entrar no site de leilões ou podem ser solicitadas a sair do site de leilões. (Nesse caso, siga 

as instruções imediatamente.) 
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Capítulo 2 Itens sujeitos a listagem de leilão 

 

2-1 Responsabilidade de fornecer informações verdadeiras 

 

O vendedor deve informar a verdade conhecida, como a produção do produto exposto, nome 

do produto, tamanho, presença/ausência de assinatura, técnica, ano de produção, condição 

(doravante denominada condição), defeito, número de pesquisa no catálogo raisonné, 

histórico, informações de exposição etc. A Empresa reserva-se o direito de devolver o produto 

consignado e cancelar a listagem do leilão se a informação transmitida pelo vendedor contiver 

falsidade maliciosa ou arbitrária e ocultar os factos. Além disso, se o produto exibido estiver 

listado no catálogo e tiver feito uma oferta bem-sucedida enquanto a verdade, defeito, falha, 

etc. sobre informações que não podem ser encontradas por investigações preliminares comuns 

por nossos funcionários, especialistas, conselheiros etc. nós ou o licitante mais alto (doravante 

referido como o "licitante vencedor") tem o direito de cancelar o contrato de venda e 

reivindicar o vendedor por quaisquer danos causados pela compra ao mesmo tempo que a 

devolução do licitante vencedor. O vendedor deve cumprir isso. 

 

2-2 Produtos alvo 

 

De entre os produtos externalizados para venda em leilão, os que passaram no nosso exame 

serão vendidos pelo nosso próprio método de leilão aberto. Além disso, como o exame é 

realizado a nosso critério de acordo com as normas prescritas pela Empresa, podemos recusar 

a remessa de venda. Não seremos obrigados a divulgar os critérios, métodos e conteúdo do 

exame. 

 

2-3 Condição do produto 

 

Como o produto não é novo devido à sua natureza, será vendido como está. Os chamados 

itens de sucata, itens claramente danificados e sem valor qualitativo não serão aceitos para 

listagem, e não seremos responsáveis por manchas, arranhões ou outros defeitos no item. 

  



利用規約 ポルトガル語 

 

4 

 

 

Capítulo 3 Listagem/Remessa (Vendas) 

 

3-1 Nosso papel e taxas de venda para vendedores 

 

Por meio do leilão, em nome do vendedor, concluiremos um contrato de venda com o licitante 

vencedor com base neste contrato e concluiremos a venda com base nele. Cobramos 20,0% 

do preço do martelo (valor do lance vencedor) + imposto de consumo (o valor inferior a 1 

iene é arredondado para baixo) e o imposto de consumo sobre a taxa dos itens vendidos pelo 

vendedor. Faz. Em particular, se os termos e condições forem acordados entre a Empresa e o 

vendedor, esses termos terão prioridade. Além disso, como o leilão é confidencial em princípio, 

não somos obrigados a divulgar as informações do licitante vencedor ou as informações do 

vendedor. 

 

3-2 Estimativa (configuração de intervalo de lance vencedor estimado) 

 

Depois de investigar com base no preço de mercado, nas informações do produto e nas 

imagens de cada produto, definiremos um intervalo de lance vencedor estimado aproximado 

(doravante denominado "estimativa") e discutiremos com o vendedor. Além disso, a 

estimativa é nossa opinião naquele momento e não garante o preço efetivamente comprado 

ou vendido no leilão. Quando o vendedor oferece significado, o valor do compromisso de 

ambas as partes será decidido. Se o valor do compromisso não puder ser determinado, pode 

não ser possível receber uma remessa de vendas. 

 

3-3 Definir o preço mínimo de venda (preço de reserva) 

 

O vendedor pode definir o preço mínimo de venda (doravante denominado preço de reserva) 

que não deseja vender a um preço inferior a este após consulta e acordo conosco. Se você fizer 

um lance bem-sucedido acima do preço de reserva, uma taxa de manuseio (excluindo 

impostos) será cobrada de acordo com o preço do martelo. Além disso, o preço de reserva não 

pode ser definido para produtos com preço de mercado inferior a 30.000 ienes para o limite 

inferior da estimativa por produto. Além disso, uma vez definido o preço de reserva, ele não 

pode ser alterado sem a nossa aprovação. Na fase de fixação, há uma discrepância entre o 

preço de reserva desejado pelo vendedor e o preço de reserva oferecido pela Companhia e, 

caso não haja acordo, pode não ser possível receber uma remessa de venda. Além disso, 

podemos permitir a definição dentro da faixa de preço da estimativa apenas em circunstâncias 
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especiais ou quando aprovarmos. 

 

3-4 Venda abaixo do preço de reserva 

 

Para os lotes com preço de reserva, o Leiloeiro esforçar-se-á por vender a um preço superior 

ao preço fixado, mas não podemos garantir o sucesso ou o insucesso da venda. Além disso, 

podemos vender a um preço abaixo do preço de reserva, a critério do leiloeiro. Nesse caso, 

compensaremos o vendedor pela diferença e pagaremos ao vendedor o mesmo valor do preço 

de venda do vendedor como se pudesse ser vendido ao preço de reserva. 

 

3-5 Cancelamento de um artigo 

 

O vendedor não pode cancelar o anúncio após a data de conclusão do contrato de venda. No 

entanto, se o vendedor cancelar o anúncio devido às circunstâncias do vendedor, o preço 

mínimo da estimativa é inferior a 50.000 ienes por lote dos itens listados, ou para itens com 

exibição de mercado, os itens são uniformemente 5.000 ienes (excluindo imposto) e 50.000 

ienes ou mais. Por 15,0% (sem impostos) do preço mínimo da Estimativa, você pode cancelar 

o anúncio depositando a taxa de cancelamento. Caso o pagamento da taxa de cancelamento 

não possa ser confirmado até o dia anterior à data do leilão, o cancelamento não será aceito e 

a Empresa tem o direito de leiloar o produto. 

 

3-6 Em caso de lance sem sucesso 

 

3-6-1 Em qualquer caso, se o item à venda não for bem-sucedido, não somos obrigados a 

pagar ao vendedor o valor equivalente à nossa estimativa ou a repor o valor. 

 

3-6-2 Se o item que você vender não for bem-sucedido, definiremos as duas semanas após 

o término do leilão como o "período de pós-venda" e continuaremos a envidar 

esforços para vendê-lo com base nas condições acordadas após consultar o vendedor. 

Se o item não puder ser vendido mesmo após a pós-venda, consulte-nos para decidir 

se deve ser leiloado novamente ou solicitar sua devolução. O vendedor é responsável 

por todos os custos de embalagem e envio ao devolver o produto. Armazenaremos 

os itens gratuitamente por 14 dias após o término do leilão, mas nos reservamos o 

direito de mover e armazenar os itens exibidos em um depósito externo a nosso 

critério para armazenamento adicional. Para produtos que tenham ultrapassado o 

prazo de recolha, a taxa de armazenagem estipulada no Capítulo 8-4 do presente 
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Acordo será paga, e o risco de perda será da responsabilidade do indivíduo. 

 

3-7 Carga de custo do vendedor 

 

O vendedor é responsável pelos seguintes itens e deve arcar com os custos listados abaixo. 

 

3-7-1 Custos de embalagem e envio 

 

Custos de embalagem e envio para mercadorias relacionadas ao transporte e custos 

de embalagem e envio para vendedores de retorno em caso de oferta malsucedida 

 

3-7-2 Custos de seguro (risco de perda) 

 

Custos de seguro desde o momento do envio até que o item seja entregue a nós e até 

que seja devolvido ao vendedor devido a uma oferta malsucedida 

 

3-7-3 Taxa de avaliação 

 

Despesas relacionadas à avaliação ou solicitação de vistoria a terceiros (despesas 

reais) 

 

3-7-4 Custo de emissão do certificado de avaliação 

 

Despesas relacionadas à aquisição de avaliações de instituições avaliadoras (custos 

reais) 

 

3-7-5 Custos de manutenção, restauração e enquadramento 

 

Custos de manutenção, restauração e enquadramento (custos reais) apenas se o 

cliente desejar que o item seja mantido, restaurado ou enquadrado 

 

3-7-6 Taxa de armazenamento 

 

Taxa de armazenamento após 2 semanas de período gratuito do nosso 

armazenamento em caso de ofertas malsucedidas (¥500 por lote por dia para itens 

grandes, ¥300 por lote por dia para todos os outros itens (sem impostos)) 
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Capítulo 4 Catálogo online 

 

4-1 Criaremos um catálogo online (doravante denominado "catálogo") para visualização 

dos produtos expostos no leilão, e publicaremos um catálogo que mostra claramente todos os 

produtos e informações detalhadas no site sempre que o leilão for realizado. 

 

4-1-1 As imagens exibidas no catálogo destinam-se a ser usadas apenas como materiais de 

referência e não representam com precisão o tom de cor, forma, condição etc. do 

produto (doravante denominado "tom de cor, etc."). 

 

4-1-2 As descrições e explicações (produção, título, material, histórico de 

reparação/restauro, assinatura, tamanho, ano de produção, autenticidade, 

proveniência, referências etc.) no catálogo são apenas para referência dos 

concorrentes, e a exactidão não pode ser garantida. Outros itens serão anotados na 

secção de informação detalhada. 

 

4-1-3 As estimativas listadas no catálogo não incluem nossas taxas (excluindo impostos). 

A estimativa é fornecida para referência dos licitantes, pois consideramos adequada 

com base nas condições atuais de mercado do produto e outros, e o preço real de 

venda no leilão não está vinculado a essa estimativa. Pode exceder o limite superior 

da estimativa ou cair abaixo do limite inferior. 

 

4-1-4 Os licitantes do leilão (doravante denominados "licitantes") deverão licitar as 

mercadorias a seu próprio critério e responsabilidade. A Empresa não se 

responsabiliza por quaisquer informações como tons de cores e itens descritos nas 

imagens do catálogo, ou qualquer outra informação contida no catálogo, salvo 

especificação em contrário neste contrato. 

 

4-2 Alterações na descrição do catálogo 

 

Os itens e informações detalhadas no catálogo estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. 

Essa alteração será corrigida sequencialmente até o início do leilão, portanto, verifique antes 

do início do leilão o produto que deseja adquirir. O leiloeiro dará uma explicação oral antes 

do início do leilão do item. 
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4-3 Direitos de edição e direitos autorais relacionados ao catálogo 

 

Temos toda a autoridade para editar o catálogo, como informações a serem postadas, 

fotografia, método de postagem, atribuição de número de lote, ordem de postagem etc., e 

podemos editá-lo e usá-lo livremente. Para os produtos em avaliação, tanto o vendedor quanto 

a Companhia deverão cumprir os resultados e instruções comunicados posteriormente pelo 

órgão avaliador. Dependendo do resultado, podemos cancelar a listagem ou alterar os horários 

da listagem. O vendedor não pode navegar com antecedência ou dar instruções sobre os itens 

a serem descritos. Além disso, todos os direitos de autor sobre fotografias, ilustrações, e artigos 

explicativos do catálogo são propriedade da Empresa e não podem ser reproduzidos ou 

utilizados por qualquer pessoa sem a autorização prévia da Empresa. 

 

4-4 Estimativo 

 

As estimativas descritas no catálogo são listadas para referência dos licitantes, que 

consideramos adequadas com base nas atuais condições de mercado dos produtos e outros. O 

preço real de venda do leilão está vinculado a esta estimativa e pode exceder o limite superior 

da estimativa ou cair abaixo do limite inferior. No entanto, salvo acordo em contrário entre a 

Empresa e o vendedor, nenhum artigo será vendido a um preço inferior ao preço de reserva 

estipulado no contrato de venda. Além disso, quando não é estabelecido um intervalo de 

preços para um determinado artigo, apenas o preço inicial pode ser exibido. 
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Capítulo 5 Sobre a reunião de inspeção preliminar 

 

5-1 Reunião de inspeção preliminar 

 

5-1-1 Antes do leilão, é realizada uma exposição (doravante denominada "inspeção ou pré-

visualização") para os licitantes confirmarem os produtos para os quais desejam 

licitar com sucesso, e os produtos listados no catálogo podem ser exibidos para 

verificar a condição de cada produto. 

 

5-1-2 A entrada é gratuita para a pré-visualização, mas podemos pedir a quem quiser 

entrar que mostre o seu documento de identificação. 

 

5-1-3 A nosso critério, podemos recusar a admissão à prévia sem informar o motivo, e 

podemos solicitar a admissão de quem entrou, caso em que seguiremos 

imediatamente nossas instruções. 

 

5-1-4 O licitante poderá identificar e investigar o produto na pré-visualização, mas não 

deverá realizar os seguintes atos no local da pré-visualização sem o prévio 

consentimento da Empresa. 

 

-Tocar produtos e outras exposições, paredes de exposição e vitrines 

-Trazer produtos similares aos expostos e abrir e desembalar os produtos 

-Trazer comida e bebida, fumar e tirar fotos de produtos 

-Entrada com animais etc. 

-Outros assuntos proibidos pela nossa empresa 

 

5-1-5 Não nos responsabilizamos por qualquer diferença entre a condição do produto na 

pré-visualização e a condição do produto no momento da entrega do produto após a 

realização de um lance bem-sucedido no leilão. 

 

5-1-6 Se você quiser verificar o status na pré-visualização, pergunte à nossa equipe. Se 

você mesmo manusear e estiver danificado, você será ressarcido ao vendedor pelo 

preço intermediário do Orçamento. Para artigos para os quais não tenha sido 

estabelecido um intervalo de preços, o preço será determinado pela Empresa, 

conforme apropriado, com base nas condições de mercado e outros factores. 
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5-2 Isenção de responsabilidade por condição 

 

Muitos dos itens vendidos em leilão são envelhecidos em sua essência básica e não estão em 

perfeitas condições. A descrição do estado no catálogo é apenas um guia para julgamento, e o 

grau de defeitos no corpo principal, caixa exterior e materiais anexos serão julgados de forma 

diferente para cada item individual. Só porque não há descrição da condição e a expressão 

"bom" não significa que não haja problema em nenhuma parte. Além disso, erros tipográficos 

devido a erros de revisão não são completamente zero. O estado dos itens listados (sejam ou 

não emoldurados, condições, defeitos etc.) não se limitam aos descritos no catálogo. Aqueles 

que desejam participar do leilão são fortemente solicitados a participar da prévia o máximo 

possível, verificar o produto desejado por si mesmos, licitar e fazer um lance bem-sucedido 

por sua conta e risco. Após a desistência do lance, não aceitaremos qualquer cancelamento do 

contrato de venda devido à diferença entre o conteúdo descrito no catálogo e o produto real. 

  



利用規約 ポルトガル語 

 

12 

 

 

Capítulo 6 Sobre o leilão 

 

Qualquer pessoa pode entrar no site do leilão, mas somente o registrador do leilão ou um 

agente com autoridade total delegada pelo registrador pode participar do leilão. 

 

6-1  O leilão será realizado em um local externo onde temos o direito de operar o local. 

Reservamo-nos o direito de recusar a entrada no local a nosso critério, independentemente de 

ser um participante registrado ou visitante, a fim de promover um leilão tranquilo. Além disso, 

nos reservamos o direito de gravar áudio e vídeo para confirmação e prevenção de problemas 

no local. As informações pessoais serão protegidas. 

 

6-2 O leilão é realizado de forma que o valor do lance seja levantado no âmbito do leilão 

do Leiloeiro. O valor dos lances no leilão será a um preço que não inclui nossas taxas e 

impostos de consumo. No entanto, por qualquer motivo, se o Leiloeiro não considerar o valor 

do lance adequado, o lance poderá não ser aceito. 

 

6-3 Podemos fazer lances em nome do vendedor até o preço de reserva, e esse lance pode 

ser feito por meio do Leiloeiro ou de outra forma a nosso critério. 

 

6-4 A Companhia não divulga o nome do vendedor e o preço de reserva dos itens 

colocados em leilão. No entanto, isso não se aplica se a Empresa decidir publicar a seu critério 

com o consentimento do vendedor. 

 

6-5 Os leilões são realizados na ordem dos números dos produtos (números de lote) 

listados no catálogo, mas podemos retirar o leilão dos produtos planejados sem aviso prévio, 

ou dividir vários produtos com o mesmo número de lote. Pode ser colocado em leilão ou 

produtos com vários números de lote podem ser colocados em leilão de uma só vez. 

 

6-6 O leilão será realizado a critério do pregoeiro, cabendo ao pregoeiro fazer a primeira 

voz (frase) do leilão, determinar a faixa de preço do leilão, etc. leilão não está vinculado a isso 

e pode estar abaixo ou acima do preço de reserva. 

 

6-7 Não é possível que mais de uma pessoa licite em um único item sob um nome 

conjunto. 
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6-8 Concurso de Leilão 

 

6-8-1 O lance no local do leilão deve ser feito levantando a raquete, gesticulando (corpo, 

mão, rosto etc.). O licitante precisa tomar medidas imediatas para chamar a atenção 

do leiloeiro quando seu lance não for reconhecido. Se o leiloeiro não reconhecer o 

lance, você não terá direito a licitar. Nesse caso, não assumimos qualquer 

responsabilidade. 

 

6-8-2 Devido ao desfasamento temporal no sistema de reflexão da licitação online na 

licitação de um item, a licitação online pode ter prioridade sobre a licitação 

simultânea por remada ou telefone no local do evento. (Isto fica ao critério do 

leiloeiro). 

 

6-9 Se houver muitos lances que excedam a estimativa devido a lances anteriores etc., o 

lance pode começar a partir do preço dentro ou acima do limite inferior, faixa de preço ou 

limite superior da estimativa. 

 

6-10 Os lances expiram nos seguintes casos: 

 

6-10-1 Quando há um lance mais alto (quando outro licitante atualiza o preço máximo) 

6-10-2 Quando o Leiloeiro se recusa a licitar 

6-10-3 Quando o leilão termina sem atingir o preço de reserva 

6-10-4 Quando o leilão é interrompido 

6-10-5 Licitações quando a luz de Aviso de Feira muda de intermitente para aceso, ou após 

os martelos do leiloeiro 

 

6-11 O leiloeiro bate o martelo depois de convocar o lance mais alto que o leiloeiro pode 

reconhecer mais de três vezes. Quando o leiloeiro bater o martelo, será celebrado um contrato 

de compra e venda dos bens ao lance vencedor entre o licitante vencedor que fez o lance mais 

alto (preço do martelo) e a Empresa. 

 

6-12 Se o licitante que fizer o lance mais alto retirar a oferta e não for claro que a retirada 

foi feita antes de o leiloeiro bater o martelo, o leiloeiro deverá, a seu critério, a pessoa que 

licitar o lance mais alto. Pode ser determinado como o licitante vencedor, ou o licitante 

(segundo licitante) que fez o próximo lance pode ser determinado como o licitante vencedor. 
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6-13 Qualquer disputa ou controvérsia relacionada com o leilão será julgada pelo leiloeiro 

à sua discrição e todas as pessoas que participam no leilão devem respeitar as decisões do 

leiloeiro. 
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Capítulo 7 Como licitar 

 

7-1 Licitação de pré-consignação (licitação de remessa on-line / escrita) 

 

7-1-1 Pré-licitação online 

 

Antes do leilão ser realizado, você pode fazer login no site e fazer um pré-lance 

online. 

 

7-1-2 Licitação de pré-consignação (por escrito) 

 

Faça o download do formulário de solicitação de lance de remessa/lance por 

telefone (PDF/Excel) do site, preencha os itens necessários antes do leilão e envie-

o para o endereço de e-mail indicado no documento ou por fax. O prazo para 

recepção é de 2 dias antes do leilão. 

 

7-2 Lance no dia do leilão (participação no local/online/telefone) 

 

7-2-1 Participação no local do leilão 

 

7-2-2 Participação on-line 

 

7-2-2-1 Você pode participar do leilão online fazendo login no site. No entanto, se 

você não confirmar o registro de uso em nossa empresa, você não poderá 

participar, portanto, registre-se até o dia anterior ou informe-nos por e-

mail. Mesmo que você tenha se registrado, você precisa se inscrever para 

cada evento. 

 

7-2-2-2 Ao participar em licitações on-line, certifique-se de participar em 

condições apropriadas, uma vez que as especificações do seu PC ou 

telemóvel, ambiente de ligação à Internet e condições de utilização podem 

afectar significativamente a ordem de licitação. Não podemos ser 

responsabilizados por quaisquer problemas que possam surgir com a 

licitação online. 
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7-2-2-3 Embora o leilão esteja a ser realizado através de transmissão de vídeo ao 

vivo durante o leilão, por favor abster-se de licitar online com base na 

visualização de vídeo, uma vez que são esperados atrasos significativos no 

vídeo. 

 

7-2-3 Licitação por telefone 

 

Os licitantes que licitarem por telefone serão contactados pelo nosso pessoal 

através do número de telefone especificado no formulário de pedido de licitação 

por telefone. O licitante por telefone comunicará as suas intenções de licitação ao 

funcionário responsável através da linha telefónica, e o funcionário poderá licitar 

no local em nome do licitante por telefone. Contudo, não seremos responsáveis por 

qualquer falha na execução da licitação devido a interrupção da linha telefónica, 

erro do operador telefónico, não-resposta, ou outras razões. Contactaremos o 

proponente com 10 a 20 lotes de antecedência em relação ao produto que pretende 

licitar. 

 

Devido ao número limitado de telefones e funcionários disponíveis no local do 

leilão, se houver muitos licitantes que desejarem, a inscrição será por ordem de 

chegada. 

  



利用規約 ポルトガル語 

 

17 

 

 

Capítulo 8 Sobre o lance e o recebimento bem-sucedidos após o término do leilão 

 

8-1 Pagamento de lance bem-sucedido e prazo de liquidação 

     

Para o item que fizer um lance bem-sucedido, o lance vencedor será a soma do preço do 

martelo e uma comissão de 15,0% (excluindo impostos). O licitante vencedor deve pagar o 

preço total do lance vencedor no prazo de 14 dias após o término do leilão. Se o licitante 

vencedor não for pago dentro deste prazo, estará sujeito às disposições de (8-7 

Inadimplência do licitante vencedor) e poderá não poder participar deste leilão 

posteriormente. 

 

8-2 Pagamento por cartão de crédito 

 

Se desejar levar para casa no dia do leilão, só aceitaremos pagamentos com cartão, mas será 

cobrada uma taxa adicional de cartão (4,0%). 

 

8-3 Pagamento por transferência bancária 

 

Dentro de 2-3 dias a partir do final do leilão, enviaremos uma fatura para o endereço 

registrado do licitante vencedor. Você também pode verificar o preço do lance vencedor 

exibido em Minha página do site fazendo login. Por favor, pague por transferência bancária 

(taxa de transferência será suportada pelo licitante mais alto) dentro de 14 dias de acordo 

com o valor faturado. Após a recepção do pagamento e confirmação do mesmo por nós, ou 

levantamos os artigos comprados pessoalmente no nosso escritório ou providenciamos a sua 

entrega (contra-reembolso). 

 

8-4 Entrega do produto vencedor do lance 

 

Quando o pagamento do preço total de compra for confirmado, a propriedade do licitante 

vencedor é devolvida ao licitante vencedor, e a venda é concluída pela entrega do licitante 

vencedor. O prazo para a coleta é de 14 dias a partir do dia seguinte ao da oferta vencedora. 

Além disso, a pedido do proponente que apresentar a proposta mais alta e o custo 

(pagamento do custo total de embalagem e custo de entrega), pediremos ao empreiteiro por 

nós seleccionado para embalar e organizar a entrega do proponente vencedor, mas não 

assumimos qualquer responsabilidade pela selecção do fornecedor. 
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Armazenaremos o item do lance vencedor gratuitamente por 14 dias a partir do dia seguinte 

ao leilão, independentemente do pagamento, mas temos o direito de movê-lo para um 

depósito de armazenamento externo e armazená-lo depois disso, a nosso critério. O licitante 

mais alto pagará a taxa de armazenamento especificada abaixo para os produtos cujo prazo 

de coleta tenha decorrido, e será responsável pelo risco de perda. Taxa de armazenamento 1 

Para itens grandes, um valor diário de 500 ienes (excluindo impostos) deve ser adicionado e 

para outros itens, uma taxa fixa de 300 ienes (excluindo impostos). 

 

8-5 Correspondência para importação/exportação de produtos regulamentados e 

países/regiões 

 

Alguns dos produtos incluem marfim, couro de crocodilo, tartaruga, ossos, coral e pau-de-

águila, que são regulamentados pela "Lei de Conservação de Espécies de Flora e Fauna 

Selvagens Ameaçadas de Extinção". A exportação desses produtos, como civetas, leões, ursos 

brancos, elefantes e outras peles raras de animais, é proibida. Além disso, não podemos 

realizar remessas internacionais para países/regiões onde a importação/exportação é 

restrita, portanto, quando você fizer uma oferta bem-sucedida para esses produtos, nós os 

retiraremos ou enviaremos apenas para o mercado interno. 

 

8-6 Quando uma reclamação é feita por um terceiro 

 

No caso de qualquer terceiro reclamar qualquer penhor ou propriedade do bem adquirido 

numa data posterior, que nem a Empresa nem o vendedor poderiam ter previsto ou 

investigado previamente, tal reclamação será regida pelo Código Civil japonês e pela Lei do 

Antiquário, e o vendedor e o licitante vencedor concordarão com tal reclamação. 

 

8-7 Incumprimento por parte do proponente vencedor 

 

Se o licitante vencedor não pagar o preço da proposta vencedora dentro do prazo de 

pagamento, deverá ser observado o disposto em cada um dos itens a seguir. 

 

8-7-1 O licitante vencedor será obrigado a pagar uma penalidade de mora de 14,6% ao 

ano sobre o montante total do Preço de Compra ou o saldo por pagar do Preço de 

Compra, e não terá o direito de evitar tal penalidade. 
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8-7-2 Se o licitante vencedor não efectuar o pagamento do Preço de Compra etc. após ser 

notificado para o fazer pela Empresa, a Empresa pode cancelar o acordo de venda 

90 dias após o fim do leilão relevante. No entanto, se o aviso enviado ao licitante 

vencedor for devolvido sem aviso prévio ou o destinatário estiver ausente, ou se o 

licitante vencedor se recusar a receber o aviso, a Empresa pode cancelar o contrato 

de venda sem aviso prévio. O contrato de venda será cancelado quando a 

Companhia enviar um aviso de cancelamento ao maior lance. 

 

8-7-3 Se o contrato de venda for cancelado pelo item anterior, o vendedor poderá 

subcontratar novamente o item ao leilão ou vendê-lo a um terceiro sem estabelecer 

um preço de reserva. Neste caso, se o valor obtido pela Companhia por meio deste 

leilão ou venda for inferior ao preço do lance vencedor do contrato de venda 

rescindido, o licitante vencedor pagará a diferença e o valor total da indenização 

por atraso de 14,6% ao ano pela diferença entre a data de estabelecimento do 

contrato de venda rescindido e a data de conclusão do pagamento. Ao contrário, 

ainda que o valor obtido pela Companhia com este leilão ou venda exceda o preço 

de compra do contrato de venda rescindido, o licitante vencedor não pode 

reivindicar a diferença em tudo. 
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Capítulo 9 Sobre autenticidade 

 

9-1 Garantia de autenticidade 

 

9-1-1 Embora façamos todos os esforços para eliminar a utilização de falsificações, 

consultando o nosso pessoal profissional, examinadores profissionais e avaliadores, 

não podemos garantir a autenticidade dos produtos que manuseamos, uma vez que 

não somos capazes de eliminar completamente as falsificações. O licitante deverá 

licitar por sua conta e risco e julgamento na inspeção preliminar. 

 

9-1-2 No prazo de um ano a contar da data final do leilão em que o licitante vencedor 

ganhou o artigo em questão, e no prazo de três meses a partir do momento em que 

o item ficou não identificado (dentro de um ano se for aplicável a Lei dos 

Contratos de Consumo), o contrato será cancelado se o contrato for solicitado à 

Companhia por escrito, informando a data do leilão, o número do produto e o valor 

do lance vencedor, com fundamentos objetivos e racionais que a Companhia possa 

convencer de que o produto não é um produto da produção relevante. Nesse caso, 

o licitante vencedor deverá transferir a propriedade total das mercadorias para nós 

e nos entregar as mercadorias no estado no momento do leilão. 

 

9-2 Remessa de Avaliação 

 

Se houver uma instituição de avaliação confiável, nos reservamos o direito de determinar a 

instituição de avaliação a nosso critério, de acordo com o procedimento a seguir e confiar a 

autenticidade do resultado da avaliação dessa instituição. 

 

9-2-1 Para os produtos produzidos pelo falecido, será aplicada a avaliação de 

autenticidade pelo comitê de avaliação de especialistas, pelo avaliador designado, 

pelo pesquisador especialista etc. estabelecido pela Companhia. 

 

9-2-2 Os produtos de produção existente estão sujeitos à avaliação de autenticidade pelo 

produtor, seu avaliador ou pessoa jurídica oficialmente reconhecida. 

 

9-3 Responsabilidade de reembolso 
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Não nos responsabilizamos por reembolsos nos seguintes casos: 

 

9-3-1 Se o catálogo do leilão ou explicação no local do dia era uma teoria estabelecida e 

geralmente aceita pelos especialistas e estudiosos da época, ou se o catálogo 

afirmava que havia controvérsias ou pontos pouco claros em relação à produção. 

 

9-3-2 Se métodos de pesquisa científica que não eram comumente usados no momento 

da catalogação, métodos extremamente caros no momento do leilão ou métodos de 

pesquisa que eram realmente inviáveis ou poderiam danificar o produto provassem 

ser falsificação de arte 

 

9-4 Proponentes bem sucedidos que podem solicitar um reembolso 

 

A pessoa que pode oferecer um reembolso é o licitante vencedor que enviou a fatura por 

nós, e não há relação correta de terceiros com o produto vencedor da licitação, e a 

propriedade e o nome podem ser completamente transferidos para nós. Se a propriedade 

etc. for transferida para um terceiro devido a vendas subsequentes etc., a Empresa não será 

responsável perante esse terceiro. 
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Capítulo 10 Âmbito da responsabilidade e assunção de riscos 

 

10-1 A Empresa não será responsável por quaisquer danos causados pelo leilão se 

ocorrer sem a responsabilidade da Empresa, tais como desastres naturais, guerras civis, caos 

e outras circunstâncias imprevistas. 

 

10-2 Se formos obrigados a armazenar o produto e o produto for perdido, extraviado, 

roubado, danificado ou sujo devido à nossa intenção ou negligência, compensaremos os 

danos com base no limite inferior da estimativa do produto. No entanto, o montante da 

indemnização está limitado ao montante do seguro efetivamente pago com base no contrato 

de seguro não vida celebrado separadamente pela Empresa com a seguradora não vida. 

 

10-3 Em casos diferentes dos previstos nos parágrafos anteriores, a Empresa não será 

responsável por danos, exceto em caso de negligência intencional ou grave. Além disso, 

mesmo quando a obrigação de indenizar os danos seja assumida, o escopo da indenização 

por danos será limitado aos danos normais e diretos. 

 

10-4 Não nos responsabilizamos por acidentes (perda, roubo, danos, manchas, etc.) 

após a conclusão da entrega ou expedição do produto. Além disso, mesmo que, por meio da 

instrução de entrega do produto com oferta bem-sucedida, a Empresa providencie uma 

transportadora ou embale o produto a pedido do maior licitante, o mesmo se aplica, 

independentemente da seleção da transportadora e do estado da embalagem. Recomenda-se 

ao proponente vencedor que assegure a recepção dos bens adquiridos sob a sua própria 

responsabilidade e despesas. 
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Capítulo 11 Restrições de qualificação (exclusão de forças anti-sociais, etc.) 

 

11-1 A Empresa não aceitará nenhuma transação com uma pessoa que se enquadre nas 

seguintes razões, e não fará nenhuma transação após o momento em que se verificar que a 

pessoa se enquadra nas seguintes razões. 

 

11-1-1 Boryokudan, membros Boryokudan, membros associados Boryokudan, aqueles que 

não são membros Boryokudan há menos de 5 anos desde que deixou de o ser, 

empresas relacionadas com Boryokudan, Sokaiya, etc. aqueles que são 

equivalentes, aqueles que pretendem agir como lavagem de dinheiro, aqueles que 

se dedicam a actividades de angariação de fundos fazendo pleno uso de métodos 

ilegais ou injustos / poder violento / métodos fraudulentos, e as suas partes ou 

forças relacionadas (doravante, "forças anti-sociais") 

 

11-1-2 Pessoas que participam em leilões acompanhados de forças anti-sociais, etc., ou 

pessoas que tentam ter forças anti-sociais, etc., participam em leilões através de 

introdução 

 

11-1-3 Uma corporação que tem alguns oficiais que pertencem a forças anti-sociais, etc. 

 

11-1-4 Qualquer pessoa que faça declarações ameaçadoras ou use violência em relação a 

transações conosco 

 

11-1-5 Uma pessoa que dissemina rumores e usa falsificação ou poder para prejudicar a 

credibilidade da Empresa ou interferir nos negócios da Empresa 

 

11-1-6 Pessoas que não cumprem as regras estabelecidas pela Empresa, como regras de 

leilão 

 

11-1-7 Recusa do vendedor de apresentar os documentos exigidos ou apresentação de 

documentos falsos em conformidade com a Lei de Artigos Secundários do 

Negociante 
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11-2 Caso a Companhia determine que há motivo incontornável semelhante aos listados 

em cada item do parágrafo anterior, poderá suspender a transação com a pessoa que se 

enquadrar no motivo e as transações subsequentes poderão ser rejeitadas. 
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Capítulo 12 Sobre bens roubados, artigos perdidos etc. 

 

12-1 Sobre o produto antes de entregá-lo ao licitante vencedor. A Empresa poderá 

cancelar o contrato de venda sem aviso prévio se houver um pedido de devolução de uma 

pessoa que afirme ser o verdadeiro proprietário, independentemente da causa dos bens 

roubados, perda, herança ou outras causas. Ou, se for um item proibido (incluindo proibição 

de posse) estipulado por lei, a Empresa poderá cancelar o contrato de venda sem aviso 

prévio. Neste caso, se o licitante vencedor tiver pagado o preço de compra, a Empresa o 

devolverá sem juros, e o licitante vencedor não poderá reclamar danos ou qualquer outra 

reclamação contra a Empresa. 

 

12-2 De acordo com as disposições do artigo 21º da Lei de Bens em Segunda mão (Lei 

nº 108 de 1945, incluindo alterações subsequentes), o Chefe da Polícia, etc. ordenou à 

Companhia que a guardasse, e quando a data final do período de custódia chegar após o 

termo do prazo de entrega, não entregaremos os bens até ao fim do período de 

armazenagem, e a frase "no prazo de 20 dias a contar da data de conclusão do pagamento do 

preço de compra" no artigo 12, parágrafo 2 será lida como "no prazo de 3 dias a contar do 

fim do período para o qual o chefe da polícia ordenou a retenção" e será aplicada. A Empresa 

não será responsável por quaisquer danos causados pelo atraso na entrega. 
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Capítulo 13 Regras diversas etc. 

 

13-1 Mudança de termos 

 

A Empresa pode alterar este contrato a seu critério, na medida em que não viole leis e 

regulamentos, e aqueles que estão sujeitos a este contrato devem cumpri-lo. Além disso, se 

alterarmos este contrato, notificaremos você em nosso site que alteraremos este contrato, o 

conteúdo deste contrato após a alteração e quando entrará em vigor. 

 

13-2 Proibição de transferência de recebíveis 

 

Os vendedores e licitantes não podem ceder seus direitos, obrigações e status a nós sob estes 

Termos a terceiros sem nosso consentimento prévio por escrito (incluindo registros 

eletromagnéticos) e penhorá-los como garantia. 
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Capítulo 14 Lei aplicável (Base legal e tribunal de jurisdição etc.) 

 

14-1 Lei aplicável 

 

Este contrato será regido pela lei japonesa e interpretado pela lei japonesa, e quaisquer 

disposições deste contrato serão baseadas na lei japonesa. 

 

14-2 Direito dos Contratos do Consumidor 

 

A Lei dos Contratos do Consumidor tem precedência entre este Contrato e a Lei dos 

Contratos do Consumidor. Se a Lei de Contratos do Consumidor for aprovada para a 

operação deste contrato, este contrato deverá ser lido e aplicado de acordo com o Código 

Civil e outras leis e regulamentos. 

 

14-3 Jurisdição 

 

Todas as disputas relacionadas a este contrato serão do tribunal de jurisdição exclusiva do 

Tribunal Distrital de Tóquio no Japão. 

 


