Por favor, escolha uma opção.

Leilão de Arte 28, 29, 30 de Outubro de 2019

Lance Prévio
Lance Por Telefone

Envie este formulário preenchido por email para lisboa@leilaodearte.com ou fax: (11) 3061-3155.
Nome: _____________________________________________________________________________________
CPF: ______________________________________ RG: ____________________________________________
Endereço: _________________________________________________________________________________
Cidade: ____________________________________________________________________________________
CEP: _____________________________ Estado/País: ___________________________________________
Telefone (Res): ____________________________________________________________________________
Telefone (Com): ___________________________________________________________________________
Celular: ___________________________________________________________________________________
Email: _____________________________________________________________________________________
Telefone para contato durante o Leilão: __________________________________________________
Lote

Descrição do Lote (Base Inicial confirmada)

Lance Máximo

James Lisboa Leiloeiro Oficial
Rua Dr. Melo Alves, 397
Cerqueira Cesar - São Paulo / SP
www.leilaodearte.com
(11) 3061-3155 / 3081-6581
• Caso não possa comparecer,
gratuitamente e em carácter de
gentileza
poderemos
então
executar o lance confidencialmente
em seu nome.
• Todos os lances serão efetivados
e os lotes serão vendidos
atendendo ao regulamento da casa
de leilão impresso no catálogo. É
responsabilidade do participante
ler o regulamento com atenção
antes de efetivar um lance, o
regulamento pode ser encontrado
nas últimas páginas do catálogo
impresso e no site.
• No caso de lances prévios, é
obrigatório a indicação do limite
máximo de lance para cada lote
escolhido. Seus lances serão
baseados no lance inicial até o
valor máximo estipulado no
formulário.
• Se recebermos mais de uma
oferta com o mesmo valor para o
mesmo lote, será válido o lance
efetivado com a data mais antiga.
• Ao valor final de arremate será
acrescido 5% (cinco por cento) de
comissão do Leiloeiro.
• Todos os lances prévios e por
telefone, são exclusivamente de
seu risco e responsabilidade, todos
os lances por telefone devem ser
cadastrados com antecedência via
Fax ou pessoalmente. James Lisboa
Leiloeiro Oficial não é responsável
por possíveis erros na execução
dos lances.
• Por favor, entregue o formulário
preenchido para James Lisboa
Leiloeiro Oficial com até 24 horas
de antecedência da noite do Leilão.
Qualquer dúvida entre em contato
com (11) 3061-3155.
• A retirada e transporte das obras
arrematadas em leilão será por
conta e risco do comprador.

Assinatura: ________________________________________________

____ / ____ / __________

