COMO COMPRAR

Leia este guia para descobrir como comprar em leilão. Se ainda restar
alguma dúvida, o Regulamento do Leilão está disponível nos catálogos e no
nosso site. Além disso, nossa equipe se coloca à disposição para qualquer
outra questão.

PESQUISAR
Em nossos catálogos (também disponíveis online) é um ótimo caminho para
se familiarizar com o que será ofertado nos próximos leilões. Além disso,
faça uma visita à exposição para melhor conhecimento dos lotes. A galeria é
aberta ao público e nós encorajamos a sua visita

DESCRIÇÕES
Dos lotes, presentes nos catálogos, envolvem informações básicas, como
tamanho, data, técnica e outras informações pertinentes.

ESTIMATIVAS
São fornecidas para todos os lotes em leilão e se baseiam em preços de
vendas recentes em mercado para obras comparáveis.

PREÇO DE RESERVA
É o preço mínimo de venda, acordado em contrato. Esse valor é confidencial,
mas nunca será maior que o mínimo estimado

CONVERSE COM A NOSSA EQUIPE
Que está sempre a disposição para discutir os lotes e fornecer mais
detalhes.

DAR UM LANCE
Existem quatro maneiras diferentes de comprar, de modo que fica a seu
critério a escolha do método mais conveniente.

NA SALA DE LEILÃO
Você pode lançar da forma mais tradicional, em meio à atmosfera que se cria
durante o leilão ao vivo. Para lançar ao vivo, você deve apenas chegar a
tempo de se registrar.

LANCES POR TELEFONE
Permitem que você converse diretamente com um integrante da nossa
equipe durante o leilão, o qual tornará possível que você acompanhe lotes
de seu interesse e, mediante sua instrução, lançará por você. Para lançar por
telefone, por favor entre em contato conosco ou visite a galeria antes do
leilão.

LANCES PRÉVIOS
são convenientes caso você não esteja disponível para lançar durante o
leilão. Nesse caso, um lance prévio funciona de modo a instruir o leiloeiro a
lançar por você até determinado valor, sempre respeitando o menor valor
necessário para compra (preço de reserva). Assim, caso necessário, o
leiloeiro aumenta o seu lance progressivamente até atingir o seu lance
máximo.
Para dar um lance prévio, por favor entre em contato conosco ou visite a
exposição que precede o leilão.

LANCES ONLINE
Podem ser dados através da plataforma Cravo Online/iarremate.com.
Cadastre-se pelo menos 48 horas antes do leilão que você deseja lançar para
permitir o tempo necessário de análise do seu cadastro. Após aprovado,
você pode acompanhar o leilão ao vivo e dar lances como se estivesse na
sala de leilão.

O LEILOEIRO
Pode abrir qualquer lote dando um lance em defesa do vendedor. Em
seguida, pode lançar consecutivamente ou em resposta a outros lançadores
até que se alcance o preço de reserva.

QUANTO VOCÊ PAGA
Caso você obtenha sucesso na compra de um lote, você pagará o valor
arrematado somado à comissão do leiloeiro (5% do valor arrematado).

PAGAMENTO E RECEBIMENTO DA OBRA
Uma vez realizado o pagamento, a obra fica disponível para retirada em
nosso escritório.

LEILÕES ONLINE
Através da plataforma iarremate.com, realizamos leilões que ocorrem
exclusivamente na internet. Os leilões são iniciados em data determinada e
todos os lotes ficam disponíveis para lances simultaneamente até a data de
encerramento. Assim, se houver intenção de compra de um lote, é possível
verificar o histórico de lances já realizados por outros participantes e dar o
lance seguinte com apenas um clique. Também é possível dar um lance de
valor máximo, de modo que a plataforma lançará progressivamente por você
apenas o suficiente para que você continue como o maior lançador. Uma vez
dado o lance, você pode acompanhar o progresso do lote até o momento de
encerramento do leilão e participar como se fosse um leilão tradicional.
Cancelamentos de lances não são permitidos, mas é possível alterar o lance
máximo caso este ainda seja superior ao maior lance atual.

