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Članak 1. - Definicije 
Namjena : izričita izjava kupca vidaXL da je aukcija na koju je kupac stavio ponudu dodijeljena kupcu. Ova izjava 

može značiti da je potvrda poslana email-om; 

Aukcija : online aukcija koju pruža vidaXL na web stranici za Aukcije; 

Uvjeti i odredbe aukcije : ovi opći uvjeti aukcije;  
Aukcijska web stranica : web mjesto koje radi pod URL-om vidaxl.com.au i bilo koje drugo web mjesto ili 

posvećeno vidaXL.  
Kupac : potrošač koji se registrira za sudjelovanje na aukcijama ili se registrirao za sudjelovanje na aukciji; 
Kupac : ponuditelj kome je dodjela pružena;  
Potrošač : fizička osoba koja ne djeluje u ime profesije ili tvrtke;  
Ponuda: iznos koji Ponuditelj nudi na proizvodu na aukciji, uključujući poreze;  
Osobni podaci : (osobni) podaci koje potrošač mora pružiti vidaXL kako bi se registrirao i licitirao na aukciji i koji 

su mogući sljedivi njegovoj osobi;  
Kupoprodajni ugovor : ugovor o kupnji između osobe s najvišom ponudom na Aukciji i vidaXL na temelju 

alokacije;  
vidaXL: vidaXL Europe B.V.  

Članak 2. - Primjenjivost 
2.1. Uz OPĆE UVJETE, OPĆE UVJETE AUKCIJA također vrijede u odnosu između vidaXL i ponuditelja za 

svaku aukciju vidaXL, korištenje aukcijske web stranice, registracije ponuđača s vidaXL za sudjelovanje 

na aukcijama i na svakoj aukciji koja se održava. vidaXL odbija sve (opće) uvjete Ponuditelja. 

2.2. Sudjelovanjem u Aukciji, Ponuditelji se izjašnjavaju jedni drugima, a Potrošač izjavljuje vidaXL da je 

dužan postupati potvrdno s ovim Općim Uvjetima Aukcije i vezan je pravnim zaključcima koji iz toga 

proizlaze. Ponuditelj je dužan bezrezervno poštovati sve uvjete i odredbe te se suzdržati od ponašanja 

koje mogu naštetiti interesu vidaXL kao online aukcijska kuća. 



 

 

Članak 3. - Registracija 
3.1. Da bi sudjelovao u aukciji, Ponuditelj se prethodno mora registrirati na aukcijskoj web stranici na način 

koji propisuje vidaXL. Nadalje, ponuditelj je svojim sudjelovanjem na aukciji izjavljen da je ovlašten za 

obavljanje pravnih radnji. Ponuditelj izjavljuje da je (u slučaju alokacije) ovlašten sklapati kupoprodajni 

ugovor za relevantnu aukciju. Nadalje, ponuditelj mora bezrezervno pristati na OPĆE UVJETE i na 

OPĆE UVJETE AUKCIJA. vidaXL zadržava pravo da u bilo koje vrijeme odbaci registraciju i 

sudjelovanje na Aukcijama iz vlastitih razloga i da raskine bilo koji ugovor. 

3.2. Ponuditelj se na prvi zahtjev vidaXL mora na odgovarajući način identificirati. Ako ne uspije, Ponuditelj 

ne smije sudjelovati na Aukciji. 

3.3. Ponuditelj je dužan osigurati da se podaci o registraciji koje pružatelj ponudi vidaXL ispune u 

potpunosti, istinito i ispravno. Ponuditelj nadalje jamči točnost i potpunost informacija koje je dao. Ako 

se ove informacije u bilo kojem trenutku promijene, Ponuditelj je dužan odmah obavijestiti vidaXL o tim 

promjenama. 

3.4. Korisničko ime i lozinka, koje Ponuditelj koristi na aukciji, strogo su osobni i Ponuditelj ih ne smije 

prenijeti trećim osobama. Ako se Ponuditelj plaši da neko drugi zna lozinku, Ponuditelj mora odmah 

obavijestiti vidaXL. Ponuditelj će biti odgovoran i vezan za sve radnje koje se događaju na aukciji i koje 

proizlaze iz korištenja njegove lozinke i / ili korisničkog imena, čak i u slučajevima zloupotrebe ako je 

ponuditelj bio neoprezan sa svojim korisničkim imenom i lozinkom , vidaXL ima pravo tražiti izvršavanje 

obaveza plaćanja ponuđača zbog ponuda koje su se dogodile korištenjem lozinke i korisničkog imena 

ponuditelja. 

Članak 4. - Izjava o zaštiti privatnosti 
4.1. vidaXL će koristiti (osobne) podatke ponuditelja u skladu s Izjavom o privatnosti na svojoj aukcijskoj 

web stranici. Ponuditelj će se uvijek posjetiti najnovije izmjene Izjave o privatnosti prilikom posjeta 

aukcijskoj web stranici. 

Članak 5. - Sigurnost 
5.1. vidaXL ulaže razumne napore kako bi zaštitio svoje sustave od gubitka podataka i / ili bilo kakve 

nezakonite uporabe te će za to upotrijebiti odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere. 

5.2. Ponuditelj je dužan prema vidaXL da zaštiti svoje računalo - ili bilo koji drugi uređaj - od virusa ili bilo 

kojeg drugog nezakonitog programa ili datoteka koji se šire putem Interneta prilikom ulaska na web 

stranicu aukcije. Nadalje, ponuditelj mora poduzeti odgovarajuće mjere da bi se zaštitio od neovlaštene 

uporabe njegove lozinke i korisničkog imena od treće strane. 

Članak 6. - Postupak licitacije 
6.1. Priprema i provođenje aukcije utvrdit će isključivo vidaXL. To između ostalog znači da vidaXL određuje 

stanje stvari prije i za vrijeme aukcije i ima moć utvrditi da li po mišljenju vidaXL postoje opravdani 

razlozi za izostavljanje ljudi iz daljnjeg sudjelovanja, zatvaranje jedne ili više aukcija ili promijeniti 

(sastavljanje) Aukcije, ne prepoznati ponudu i proglasiti je nevažećom i obustaviti, obnoviti ili otkazati 

aukciju ili poduzeti druge potrebne radnje. 

6.2. Trajanje aukcije označeno je na web stranici Aukcije. Bez obzira na to, vidaXL ima pravo u bilo kojem 

trenutku otkazati, prekinuti, obustaviti ili produžiti Aukciju. Ako Aukcija nije otvorena za sve Ponuditelje 

zbog tehničkih problema, vidaXL će iskoristiti pravo produženja aukcije, ali vidaXL to nije dužan učiniti. 

6.3. Ponuditelj je dužan prema ili u ime vidaXL slijediti upute date u slučaju Aukcije. 

6.4. Aukcija će se odvijati redoslijedom navedenim u katalogu aukcije na web stranici Aukcije. Ipak, ostaje 

nam pravo odstupiti od slijeda. 

6.5. Ponuditelj prihvaća posebne uvjete koji mogu nastati tijekom online aukcije i (tehničke) probleme do 

kojih može doći. Ovi problemi mogu sadržavati: nemogućnost pristupa web mjestu aukcije ili određenoj 

Aukciji, nemogućnost izdavanja ponude, pogreške ili nedostaci na aukcijskoj web stranici i / ili povezane 

hardverske i / ili mrežne veze i / ili softver koji radi na aukcijskim web stranicama. Nadalje, održavanje 

na aukcijskom web mjestu i / ili na podlozi može značiti da mogu nastati problemi da može biti 

ograničen pristup aukcijskoj web stranici i / ili aukciji i / ili vas zaustaviti od postavljanja ponude. 

Članak 7 - Opis aukcije 
7.1. Opisi lota i sve informacije na aukcijskoj web stranici izrađene su na principu „znati najbolje“. Stoga se 

može dogoditi da je opis Aukcije netočan ili nepotpun. 



 

 

Članak 8. - Ponuda 
8.1. Ponuda mora biti napravljena na način koji je vidaXL naznačio na aukcijskoj web stranici. Aukcija se 

vodi prema principu „najvišeg ponuditelja“. vidaXL ima pravo promijeniti način provođenja aukcije u bilo 

koje vrijeme tijekom Aukcije, uvijek postoje dokazi samo (jednog) javnog poziva vidaXL za davanje 

ponude. vidaXL ima pravo ne priznati ponudu ako postoje razumni razlozi. 

8.2. Ponuda koju je postavio ponuditelj smatrat će se pravno obvezujućom ponudom za vidaXL. Ponuditelj 

je vezan Ponudom koja je neopoziva i bezuvjetna. Smatra se da je svaki ponuditelj koji licitira licitirao (ili 

ja) za sebe i osobno je vezan za vidaXL i za obaveze koje proizlaze iz njegove / njezine ponude prema 

vidaXL. Ovo se također primjenjuje ako ponuditelj izjavi da djeluje u ime treće strane. 

8.3. Ako se nekoliko osoba izjasni da će zajednički postaviti ponudu (ili su postavili ponudu u prošlosti), 

solidarno i odvojeno odgovaraju za obveze koje iz nje proizlaze prema vidaXL. 

8.4. vidaXL ima pravo sudjelovati na Aukciji i licitirati na aukcijama u ime treće strane. 

Članak 9. - Sklapanje ugovora o kupnji 
9.1. Svaka ponuda koju postavite na aukcije vidaXL predstavlja pravnu ponudu za kupnju predmeta. Ne 

smijete povući ponudu, osim u izuzetnim situacijama dopuštenim prema primjenjivom zakonu, na 

primjer, ako stavka nije u skladu s opisom navedenim u vezi s njom na web stranici aukcije. 

9.2. Sudjelovanje u aukciji ne znači da će proizvodi na kraju biti prodani Ponuditelju. Čak i ako je web 

stranica za aukciju naznačila da se aukcija održava po ugovoru s najvišom ponudom, ne mora nužno 

voditi kupoprodajnom ugovoru. 

9.3. Ponuditelj je svjestan da su proizvodi koji se prodaju na aukcijama vlasništvo vidaXL. Ugovor o kupnji je 

sklopljen između Kupca i vidaXL. 

Članak 10. - Naplata i plaćanje 
10.1. Ako nije drukčije ugovoreno, kupac mora platiti iznos koji duguje u roku od 3 dana nakon završetka 

online aukcije. 

10.2. Kada prodajete potrošačima, pretplata veća od 50% nikada nije dopuštena. Ako je ugovorom 

predviđeno, potrošač može izvršiti prava tek nakon što ispuni ugovorenu uplatu. 

10.3. Potrošač ima obvezu odmah javiti operateru netočnosti podataka ili podataka o plaćanju. 

10.4. U slučaju neispunjenja od strane korisnika, operator, uz zakonska ograničenja, ima pravo potrošaču 

naplatiti razumne troškove. 

10.5. Nije dopušteno korištenje kupon kodova prilikom plaćanja predmeta osvojenog na aukciji. 

Članak 11. - Mjerodavno pravo 
11.1. Na ove Opće uvjete Aukcije i sporovi koji mogu nastati iz aukcija primjenjuje se hrvatsko pravo. 

Članak 12. - Ostale regulacije 
12.1. vidaXL zadržava pravo izmjene Općih uvjeta Aukcije u bilo kojem trenutku. U slučaju promjena, novi 

uvjeti vrijede od sljedeće Aukcije nadalje. Odredbe i uvjeti koji vrijede na početku transakcije 

primjenjivat će se dok se ta transakcija ne dovrši. Vaša daljnja upotreba Usluga nakon bilo kakvih 

izmjena Uvjeta i odredbi smatrat će se vašim obvezujućim prihvaćanjem tih izmjena. 


