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Figyelemfelhívás

A Bidland Értékesítési eljárásaiban az árverési
hirdetmény, az egyedi szerződéses feltételek, illetve az
általános szerződési feltételek irányadóak.
A licitálást megelőzően e dokumentumokat minden
tekintetben olvassa el, e tájékoztató nem helyettesíti az
árverési hirdetményben, és a szerződésben foglaltakat.
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1. Regisztráció

✓ A felhasználó kitölti a 
regisztrációs űrlapot a 
bidland.eu oldalon és 
elfogadja a szerződéseket
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2. Regisztráció megerősítése

✓ Az felhasználó email fiókjába érkező 
levélben található gombra kattintva 
megerősíti regisztrációs szándékát
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3. Kereskedelmi fiók elkészült

✓ A regisztrációs folyamat első köre lezárult. 
A felhasználó email értesítést kap a kereskedelmi 
fiókja létrehozásáról és a felhasználói jogairól. 
A felhasználó beléphet a fiókjába és kérdéseket 
tehet fel a tételeknél oldalon keresztül.
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4. Felhasználó adatainak ellenőrzése

A regisztrált felhasználónak nincs automatikus licitálási joga (bizonyos aukciókra 

magánszemélyek nem licitálhatnak), azt egy több lépcsős jóváhagyási folyamat 
részeként szerezheti meg, ha az árverési előleget befizette (mértéke minden 
aukciónál megadva).

✓ A felhasználó fiókjában az
Ajánlattevői adatlapon kitölti az 
adat mezőket és feltöltheti a 
szükséges dokumentumokat
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5.  1.szintű jóváhagyása

✓ A dokumentumot ellenőrzése után az 
adminisztrátor elfogadja vagy elutasítja

✓ Bizonyos aukcióknál a felhasználó csak az 
ajánlattételi nyilatkozatok benyújtása és 
árverési előleg igazolása után licitálhat
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6. Ajánlattételi nyilatkozat letöltése

✓ A tétel leírásánál

✓ A letölthető dokumentumoknál

az alábbi helyekről lehetséges:
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7. Ajánlattételi nyilatkozat feltöltése

✓ A felhasználó fiókjában bejelentkezés után feltölti 
az árverési hirdetmény szerinti nyilatkozatokat 
(A nyilatkozati mintákat az ajánlattételi dokumentáció 
tartalmazza. Feltöltés előtt újra el kell fogadnia a 
nyilatkozatokat.)

✓ Bizonyos aukcióknál a felhasználó csak az 
ajánlattételi nyilatkozatok benyújtása és árverési 
előleg igazolása után licitálhat
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8. 2.szintű jóváhagyása
(Bizonyos aukcióknál)

✓ Az ajánlattételi nyilatkozat ellenőrzése 
után az adminisztrátor elfogadja vagy 
elutasítja azt

✓ A felhasználó csak az ajánlattételi 
nyilatkozat és az árverési előleg 
jóváhagyása után kap licitálási jogot
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9. Árverési előleg befizetése
(Bizonyos aukcióknál)

✓ A felhasználó az árverési hirdetmény 
foglaltak szerint befizeti az árverési 
előleget és erről igazolást kér a bankjától.
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10. Árverési előleg befizetés igazolás

(Bizonyos aukcióknál)

✓ A felhasználói fiókjában feltölti a tételre 
vonatkozó árverési előleg befizetést 
igazoló dokumentumot.
(Feltöltés előtt újra el kell fogadnia a 
nyilatkozatokat és vállalnia a 60 napos ajánlati 
kötöttséget.)
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11. Licitálói jog megadása

(Bizonyos aukcióknál)

✓ Az ajánlattételi nyilatkozatok  és árverési előleg befizetésének ellenőrzése után az 
adminisztrátor engedélyezi a felhasználó licitálási jogát az adott tételnél.



BIDLAND.eu

12. Licitálói jog megszerzése

(Bizonyos aukcióknál)

✓ A felhasználó az ajánlattételi nyilatkozat és az árverési előleg jóváhagyása után 
megkapja a licitálási jogot
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13. Licitálás
A felhasználó megkapta a tételhez a licitálási jogot.
Az árverés elindul az árverési hirdetményben jelzett 
időpontban, amit a megbízó határozott meg.

✓ A bejelentkezett jogosult felhasználó licitálhat a 
tételre.

Egyszeri licit: a felhasználó  fix összegű az aktuális nettó ár + licitlépcső 
vagy magasabb összegű licitet tesz
licitlépcső az árverési hirdetményben le van írva, az irányadó
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14. Értesítés a licitről

✓ A licitről értesítést kap email-ben a 
felhasználó, az adminisztrátor és a 
megfigyelő is
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15. Licitálás az 
utolsó 5 percben

✓ Utolsó 5 percen belül érkező sikeres licit után az 
aukció automatikusan újra 5 percről számol 
vissza, éppen ezért nem érdemes a licitet az 
utolsó másodpercekre hagyni
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16. Lezárult árverés 
értesítés 

✓ Az aukció lezárultáról értesítést kap 
email-ben az összes felhasználó aki licitált a 
tételre, az adminisztrátor és a megfigyelő is
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17. Lezárult árverés a 
Bidland.eu oldalon 

✓ A győztes licitáló az ajánlatához 60 napig 
kötve van
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18. Aukciós jegyzőkönyv 
(licitálási napló) 

küldése az eladónak
✓ Az aukcióról készült jelentést a rendszer 

kigenerálja az adatbázisból  és elküldjük 
az eladónak

✓ Az eladó 15 napon belül a legkedvezőbb 
ajánlatot adót tájékoztatja
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19. Tranzakció lezárása (OFFLINE)
✓ Az aukciós jegyzőkönyv alapján az eladó elfogadja a beérkezett 

ajánlatot és értesíti erről a vevőt

✓ Az üzemeltető a leütési díjról kiállítja a számlát, és megküldi a vevőnek

✓ A vevő kifizeti a leütési díjat, és erről nyilatkozatot kap

✓ Az eladó és a vevő az ingatlan adásvételi szerződést megköti ügyvédi 
ellenjegyzés mellett

✓ Vételár kifizetése az ingatlan adásvételi szerződés rendelkezései szerint


