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Nr pozycji w katalogu

Nazwa obiektu

Cena wywoławcza

Cena wylicytowana

Cena z opłatą

81

Pierścionek

1 000

1 200

1 416

100

3 500

4 130

82

Pierścionek

1 800

2 200

2 596

1

Pierścionek

2

Naszyjnik

2 400

2 400

2 832

87

Wisior

3 000

3 000

3 540

8

Brosza w formie kwiatu

1 800

1 800

2 124

90

Brosza w formie ważki

3 800

3 800

4 484

12

Brosza z motywem ptaków

4 800

5 200

6 136

92

Brosza w formie liścia klonu

2 000

2 000

2 360

13

Pierścionek

3 800

3 800

4 484

94

Bransoleta

3 000

3 000

3 540

19

Kolczyki

4 800

4 800

5 664

95

Zegarek naręczny Patek Philippe

30 000

40 000

47 200

20

Pierścionek

12 000

12 000

14 160

96

Kolczyki

3 200

3 200

3 776

28

Krzyż z motywem liści

3 500

3 800

4 484

99

Pierścionek

4 600

6 500

7 670

30

Kolczyki z motywem girland

3 500

3 500

4 130

107

Obrączka

10 000

13 000

15 340

32

Naszyjnik

2 400

2 400

2 832

114

Pierścionek

8 500

8 500

10 030

33

Spinki do mankietów

2 600

2 600

3 068

115

Naszyjnik

3 800

4 000

4 720

35

Kolczyki z motywem floralnym

2 400

3 800

4 484

116

Pierścionek

8 500

10 000

11 800

47

Kolczyki

5 500

5 500

6 490

118

Pierścionek

2 600

2 600

3 068

52

Kolczyki

2 600

3 000

3 540

119

Półobrączka

5 500

5 500

6 490

53

Pierścionek

4 500

4 500

5 310

121

Pierścionek

12 000

12 000

14 160

55

Kolia

4 200

4 200

4 956

128

Brosza

2 400

2 400

2 832

58

Pierścionek

4 500

4 500

5 310

130

Kolia z motywem kwiatowym

7 500

7 500

8 850

69

Kolczyki

15 000

15 000

17 700

133

Dewizka

12 000

12 000

14 160

70

Pierścionek

7 500

7 500

8 850

135

Łańcuszek

1 500

2 100

2 478

71

Naszyjnik

6 500

6 500

7 670

136

Obrączka les must de Cartier Trinity Ring

4 500

4 500

5 310

77

Pierścionek

2 400

2 500

2 950

140

Zegarek Jaeger Le Coultre

80 000

80 000

94 400

Suma

178 700 zł

331 800zł

391 524 zł

Obiekty które nie zostały wylicytowane będą dostępne przez kolejne 10 dni w cenach wywoławczych powiększonych o opłatę aukcyjną w wysokości 18%.

Zespół Des Arte
Des Arte

2022

1. Pierścionek
XIX/XX w.

złoto pr. ~ 0,585, srebro, 1 szt. rozeta diamentowa, masa: 1,65 g; rozmiar: 16
cena wywoławcza: 100 zł
estymacja: 2 800 zł - 4 000 zł
cena wylicytowana: 3 500 zł
cena z opłatą 4 130 zł

CAŁKOWITY DOCHÓD ZE SPRZEDAŻY PIERŚCIONKA ZOSTANIE PRZEKAZANY
NA RZECZ STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ MUZEUM NARODOWEGO W WARSZAWIE.

*istnieje możliwość zmiany rozmiaru, prosimy o kontakt z naszymi pracownikami
Des Arte

2022

2. Naszyjnik
II poł. XX w.

pojedynczy sznur pereł hodowanych słodkowodnych, złoto pr. ~ 0,585,
grawerowanie, 3 szt. półpereł, 52 szt. pereł hodowanych słodkowodnych,
masa: 15,22 g; wym. zawieszki: 6 x 1,3 cm; dł.: 41 cm
cena wywoławcza: 2 400 zł
estymacja: 4 000 zł - 6 000 zł
cena wylicytowana: 2 400 zł
cena z opłatą 2 832 zł

Des Arte

2022

3. Kolczyki z motywem floralnym
I poł. XX w.

złoto dwubarwne pr. ~ 0,750, srebro, 2 szt. rubinów ł. ~ 0,05 ct, 4 szt. pereł hodowanych,
18 szt. rautów diamentowych, masa: 4,91 g; wym.: 3 x 1 cm
cena wywoławcza: 4 200 zł
estymacja: 6 000 zł - 7 500 zł

Des Arte

2022

4. Pierścionek
I poł. XX w.

złoto ~ 0,585, platyna, 2 szt. półpereł, 2 szt. rozet diamentowych,
2 szt. rubinów ł. ~ 0,06 ct, masa: 1,81 g; rozmiar: 14,5
cena wywoławcza: 2 000 zł
estymacja: 3 500 zł - 4 500 zł

Des Arte

2022

5. Wisior z łańcuszkiem
II poł. XX w.

złoto pr. "3" (~0,585), 1 szt. diament w szlifie fantazyjnym ~ 0,24 ct G/VS,
2 szt. rubinów ł. ~ 0,34 ct, 10 szt. brylantów ł. ~ 0,04 ct K/Si, masa: 3,74 g;
wym. wisiorka: 2 x 1 cm; dł. łańc.: 50 cm
cena wywoławcza: 3 200 zł
estymacja: 4 500 zł - 6 000 zł

Des Arte

2022

6. Pierścionek
II poł. XX w.

złoto pr. ~ 0,750, 1 szt. rubin ~ 0,25 ct,
10 szt. diamentów w szlifach 8/8 ł. ~ 0,11 ct H/Si,
16 szt. rubinów w szlifach geometrycznych ł. ~ 0,75 ct,
masa: 4,86 g; rozmiar: 18
cena wywoławcza: 4 200 zł
estymacja: 6 000 zł - 8 000 zł

Des Arte

2022

7. Kolczyki z motywem floralnym
II poł. XX w.

złoto pr. ~ 0,585, grawerowanie, 2 szt. rubinów ł. ~ 0,08 ct, masa: 3,05 g; wym.: 4 x 1,5 cm
stan zachowania: zapięcia wtórne
cena wywoławcza: 2 200 zł
estymacja: 3 800 zł - 5 000 zł

Des Arte

2022

8. Brosza w formie kwiatu
l. 50.-60. XX w.

złoto pr. ~ 0,750, 5 szt. rubinów w szlifach kaboszon ł. ~ 2,53 ct,
2 szt. oliwinów, 1 szt. leukoszfir, masa: 4,23 g; wym.: 3 x 1,5 cm
cena wywoławcza: 1 800 zł
estymacja: 2 800 zł - 3 500 zł
cena wylicytowana: 1 800 zł
cena z opłatą 2 124 zł

Des Arte

2022

9. Pierścionek
II poł. XX w.

złoto pr. ~ 0,750, 7 szt. rubinów w szlifach carré ł. ~ 0,41 ct,
12 szt. brylantów ł. ~ 0,15 ct H/VS-Si, masa: 2,97 g; rozmiar: 8,5
cena wywoławcza: 3 500 zł
estymacja: 5 000 zł - 6 500 zł

*istnieje możliwość zmiany rozmiaru, prosimy o kontakt z naszymi pracownikami
Des Arte

2022

10. Bransoleta
II poł. XX w.

złoto pr. ~ 0,585, 4 szt. brylantów ł. ~ 0,40 ct H/Si, masa: 19,21 g; dł.: 17 cm
cena wywoławcza: 8 500 zł
estymacja: 12 000 zł - 15 000 zł

Des Arte

11. Pierścionek

Budapeszt, Węgry, pocz. XX w.
złoto pr. ~ 0,585, 3 szt. diamentów ł. ~ 0,18 ct koniakowy/Si-P1, 4 szt. rubinów ł. ~ 0,08 ct,
masa: 1,99 g; rozmiar: 17
cena wywoławcza: 3 500 zł
estymacja: 4 500 zł - 5 500 zł

*istnieje możliwość zmiany rozmiaru, prosimy o kontakt z naszymi pracownikami
Des Arte

2022

12. Brosza z motywem ptaków
II poł. XX w.

złoto pr. ~ 0,750, 3 szt. szafirów ł. ~ 0,10 ct, 4 szt. szmaragdów ł. ~ 0,12 ct,
3 szt. rubinów ł. ~ 0,10 ct, 28 szt. diamentów w szlifach 8/8 ł. ~ 0,18 ct H/VS,
masa: 10,04 g; wym.: 5,4 x 3,8 cm
cena wywoławcza: 4 800 zł
estymacja: 7 000 zł - 9 000 zł
cena wylicytowana: 5 200 zł
cena z opłatą 6 136 zł

Des Arte

2022

13. Pierścionek
II poł. XX w.

złoto pr. ~ 0,585, srebro, 1 szt. rubin ~ 1,00 ct, 14 szt. szafirów ł. ~ 0,85 ct,
14 szt. rubinów ł. ~ 1,00 ct, masa: 8,17 g; rozmiar: 12
cena wywoławcza: 3 800 zł
estymacja: 6 000 zł - 8 000 zł
cena wylicytowana: 3 800 zł
cena z opłatą 4 484 zł

*istnieje możliwość zmiany rozmiaru, prosimy o kontakt z naszymi pracownikami
Des Arte

2022

14. Naszyjnik
II poł. XX w.

złoto pr. ~ 0,750, srebro, 1 szt. turmalin w szlifie kaboszon ~ 33,00 ct, 1 szt. turmalin ~ 1,00 ct,
4 szt. rozety diamentowe, pojedynczy sznur turmalinów, masa: 21,60 g;
wym. zawieszki: 5 x 1,8 cm; dł.: 47 cm
cena wywoławcza: 2 400 zł
estymacja: 3 500 zł - 5 000 zł

Des Arte

2022

15. Pierścionek

pocz. XX w., secesja

złoto pr. ~ 0,585, 1 szt. szafir w szlifie kaboszon ~ 0,78 ct, 1 szt. szafir ~ 0,03 ct,
1 szt. rubin ~ 0,03 ct, 8 szt. rautów diamentowych, masa: 3,01 g; rozmiar: 13,5
cena wywoławcza: 3 000 zł
estymacja: 4 500 zł - 5 500 zł

Des Arte

2022

16. Brosza w formie żuka z ruchomymi skrzydłami
I poł. XX w.

złoto pr. ~ 0,750, srebro, 1 szt. szamaragd ~ 1,23 ct, 7 szt. rubinów ł. ~ 0,50 ct, 7 szt. szmaragdów ł. ~ 0,52 ct,
12 szt. szafirów ł. ~ 0,66 ct, rauty diamentowe, masa: 22,96 g; wym.: 5,3 x 3 cm
cena wywoławcza: 7 500 zł
estymacja: 10 000 zł - 13 000 zł

Des Arte

2022

17. Pierścionek
II poł. XX w.

złoto pr. ~ 0,750, 5 szt. rubinów w szlifach carré ł. ~ 0,32 ct, masa: 3,99 g; rozmiar: 16
cena wywoławcza: 2 000 zł
estymacja: 3 000 zł - 4 500 zł

*istnieje możliwość zmiany rozmiaru, prosimy o kontakt z naszymi pracownikami
Des Arte

2022

18. Pierścionek
II poł. XX w.

złoto pr. ~ 0,750, rodowane, 23 szt. brylantów ł. ~ 0,25 ct, 16 szt. rubinów ł. ~ 3,00 ct,
masa: 7,22 g; rozmiar: 16
cena wywoławcza: 9 500 zł
estymacja: 13 000 zł - 16 000 zł

*istnieje możliwość zmiany rozmiaru, prosimy o kontakt z naszymi pracownikami
Des Arte

2022

19. Kolczyki

l. 50.-60. XX w.
złoto dwubarwne pr. ~ 0,750, 18 szt. rozet diamentowych, masa: 7,99 g; wym.: 3,8 x 1,8 cm
cena wywoławcza: 4 800 zł
estymacja: 7 000 zł - 9 000 zł
cena wylicytowana: 41 800 zł
cena z opłatą 5 664 zł

Des Arte

2022

20. Pierścionek
II poł. XX w.

złoto pr. ~ 0,750, rodowane, 1 szt. rubin ~ 4,30 ct,
28 szt. brylantów ł. ~ 0,35 ct I-J/Si-P, masa: 5,22 g; rozmiar: 13,5
stan zachowania: rubin delikatnie wykruszony i spękany
cena wywoławcza: 12 000 zł
estymacja: 17 000 zł - 22 000 zł
cena wylicytowana: 12 000 zł
cena z opłatą 14 160 zł

*istnieje możliwość zmiany rozmiaru, prosimy o kontakt z naszymi pracownikami
Des Arte

2022

21. Pierścionek
II poł. XX w.

złoto pr. ~ 0,750, 1 szt. turmalin ~ 4,50 ct, 24 szt. brylantów ł. ~ 0,13 ct H-J/Si-P,
emalia czarna, masa: 14,74 g; rozmiar: 7
cena wywoławcza: 8 500 zł
estymacja: 12 000 zł - 15 000 zł

*istnieje możliwość zmiany rozmiaru, prosimy o kontakt z naszymi pracownikami
Des Arte

2022

22. Zegarek naręczny ALEXORA

Alexora, Szwajcaria, l. 20.-30. XX w., art déco

platyna, metal nieszlachetny, zegarek mechaniczny, naciąg manualny, szkło akrylowe,
28 szt. diamentów w szlifach 8/8 ł. ~ 0,30 ct H-J/Si-P, pasek skórzany, masa: 10,82 g; dł.: 17 cm
stan zachowania: szkło delikatnie wykruszone, zegarek sprawny, stan dobry,
zegarek w 100 % oryginalny
cena wywoławcza: 4 800 zł
estymacja: 6 500 zł - 8 000 zł

Des Arte

2022

23. Spinki do mankietów
II poł. XX w.

złoto pr. ~ 0,750, 2 szt. brylantów ł. ~ 0,20 ct H/VS, 2 szt. onyksów,
masa: 15,17 g; wym.: 1,8 x 1,8 cm
cena wywoławcza: 5 500 zł
estymacja: 7 000 zł - 8 000 zł

Des Arte

2022

24. Brosza z motywem floralnym
II poł. XIX w.

złoto pr. ~ 0,585, srebro, 7 szt. półpereł (w tym 3 szt. wtórne), emalia czarna,
masa: 3,71 g; wym.: 2,5 x 2,5 cm;
stan zachowania: 3 szt. półpereł wykruszone
cena wywoławcza: 4 000 zł
estymacja: 5 000 zł - 6 000 zł

Des Arte

2022

25. Wisiorek dwustronny z łańcuszkiem
poł. XX w.

złoto pr. ~ 0,750, 1 szt. onyks z mikromozaiką przedstawiającą kobiecą postać,
1 szt. kamea przedstawiająca kobiecy profil rzeźbiona w turkusie, łańcuszek
(wtórny): złoto pr. 0,750, masa: 9,99 g; wym. wisiorka: 3,3 x 2 cm; dł. łańc.: 45 cm
cena wywoławcza: 4 200 zł
estymacja: 6 000 zł - 7 500 zł

Des Arte

2022

26. Wisior z inskrypcją "L'ESPERANCE ME CONSOLE"
poł. XIX w., styl wiktoriański

złoto pr. 0,750, 2 szt. kwarców (heliotropy), biała emalia, złocona inskrypcja
w jęz. franc. "l'esperance me console" tł.: "nadzieja mnie pociesza",
wisior otwierany z miejscem do przechowywania, masa: 7,51 g; wym.: 3,8 x 1,8 cm
stan zachowania: złocenie i emalia delikatnie wykruszone
cena wywoławcza: 3 200 zł
estymacja: 4 000 zł - 6 000 zł

Des Arte

2022

27. Pierścionek

l. 20.-30. XX w., art déco
białe i żółte złoto pr. ~ 0,750, 1 szt. onyks, 1 szt. diament ~ 0,35 ct L/Si,
2 szt. diamentów ł. ~ 0,30 ct J/Si2, 2 szt. rozet diamentowych, masa: 3,92 g; rozmiar: 16
stan zachowania: 1 szt. diament centralny lekko uszkodzony
cena wywoławcza: 6 500 zł
estymacja: 8 000 zł - 10 000 zł

*istnieje możliwość zmiany rozmiaru, prosimy o kontakt z naszymi pracownikami
Des Arte

2022

28. Krzyż z motywem liści i winnego grona
XIX/XX w.

złoto pr. ~ 0,580, grawerowanie, 4 szt. onyksów, 8 szt. pereł, masa: 4,90 g; wym.: 6,1 x 3,5 cm
cena wywoławcza: 3 500 zł
estymacja: 4 500 zł - 5 500 zł
cena wylicytowana: 3 800 zł
cena z opłatą 4 484 zł

Des Arte

2022

29. Naszyjnik
II poł. XX w.

złoto pr. ~ 0,750, 1 szt. diament ~ 0,32 ct H/P1, 1 szt. onyks,
1 szt. onyks fasetowany w formie kropli, pojedynczy sznur onyksów,
masa: 13,61 g; wym. zawieszki: 3 x 1,6 cm; dł.: 41 cm
cena wywoławcza: 3 800 zł
estymacja: 5 000 zł - 7 000 zł

Des Arte

2022

30. Kolczyki z motywem girland
poł. XX w.

złoto pr. ~ 0,750, 2 szt. onyksów fasetowanych, masa: 10,11 g; wym.: 4,7 x 1 cm
cena wywoławcza: 3 500 zł
estymacja: 6 000 zł - 9 000 zł
cena wylicytowana: 3 500 zł
cena z opłatą 4 130 zł

31. Spinki do mankietów z motywem geometrycznym
l. 20.-30. XX w., art déco

metal nieszlachetny, złocony, grawerowanie, emalia kobaltowa i biała,
masa: 5,26 g; wym.: 1,7 x 1 cm
cena wywoławcza: 500 zł
estymacja: 1 000 zł - 2 000 zł

Des Arte

2022

32. Naszyjnik
II poł. XX w.

pojedynczy sznur pereł hodowanych akoya, zapięcie.: złoto pr. ~ 0,750,
masa: 12,00 g; dł.: 43 cm
cena wywoławcza: 2 400 zł
estymacja: 3 500 zł - 5 000 zł
cena wylicytowana: 2 400 zł
cena z opłatą 2 832 zł

Des Arte

2022

33. Spinki do mankietów z motywem guzików
poł. XX w.

złoto pr. ~ 0,750, masa perłowa, masa: 6,11 g; wym.: 1,4 x 1,4 cm
cena wywoławcza: 2 600 zł
estymacja: 4 000 zł - 5 000 zł
cena wylicytowana: 2 600 zł
cena z opłatą 3 068 zł

Des Arte

2022

34. Pierścionek
pocz. XX w.

złoto pr. ~ 0,580, 5 szt. diamentów ł. ~ 0,60 ct I-J/Si-P (w tym 1 szt. brylant wtórny),
masa: 2,38 g; rozmiar: 9;
stan zachowania: 1 szt. brylant (wtórny) uszkodzony
cena wywoławcza: 4 800 zł
estymacja: 6 500 zł - 8 000 zł

*istnieje możliwość zmiany rozmiaru, prosimy o kontakt z naszymi pracownikami
Des Arte

2022

35. Kolczyki z motywem floralnym
I poł. XIX w., biedermeier

złoto dwubarwne pr. ~ 0,585, 10 szt. półpereł, masa: 6,41 g; wym.: 5 x 1,5 cm
cena wywoławcza: 2 400 zł
estymacja: 4 000 zł - 5 000 zł
cena wylicytowana: 3 800 zł
cena z opłatą 4 484 zł

Des Arte

2022

36. Pierścionek

Austria, Wiedeń, pocz. XX w.
złoto pr. "4" (0,585), 2 szt. diamentów ł. ~ 0,42 ct H/Si,
3 szt. diamentów ł. ~ 0,17 ct G-H/Si,
3 szt. brylantów ł. ~ 0,07 ct H-I/Si-P (wtórne),
masa 2,61 g; rozmiar: 20
cena wywoławcza: 8 000 zł
estymacja: 10 000 zł - 12 000 zł

*istnieje możliwość zmiany rozmiaru, prosimy o kontakt z naszymi pracownikami
Des Arte

2022

37. Kolczyki
XIX/XX w.
złoto dwubarwne pr. ~ 0,585, metal nieszlachetny, 6 szt. rozet diamentowych,
4 szt. półpereł, masa: 7,73 g; wym.: 5,5 x 1,2 cm
cena wywoławcza: 3 500 zł
estymacja: 4 500 zł - 5 500 zł

Des Arte

2022

38. Naszyjnik

XIX/XX w., secesja
podwójny sznur pereł hodowanych akoya, złoto pr. ~ 0,585, srebro, 48 szt. rozet diamentowych
1 szt. perła hodowana, zapięcia wtórne, masa: 77,90 g; wym. zawieszki: 6,8 x 5,3 cm; dł.: 40 cm
cena wywoławcza: 8 500 zł
estymacja: 12 000 zł - 14 000 zł

Des Arte

2022

39. Kolczyki

I poł. XIX w., biedermeier
złoto dwubarwne pr. ~ 0,585, 2 szt. rozet diamentowych,
zapięcia (wtórne) złoto pr. ~ 0,750, masa: 5,90 g; wym.: 5,3 x 1,5 cm
cena wywoławcza: 3 800 zł
estymacja: 5 000 zł - 6 000 zł

Des Arte

2022

40. Naszyjnik
II poł. XX w.

potrójny sznur pereł hodowanych akoya, złoto pr. ~ 0,750, rodowane,
94 szt. diamentów w szlifach 8/8 ł. ~ 1,00 ct H-J/P1, masa brutto: 122,71 g;
wym. zapięcia: 2,8 x 2,8 cm; dł.: 45 cm ; możliwość demontażu pojedynczych sznurów pereł
cena wywoławcza: 15 000 zł
estymacja: 22 000 zł - 26 000 zł

Des Arte

2022

41. Pierścionek
II poł. XX w.

złoto pr. ~ 0,750, rodowane,
32 szt. diamentów w szlifach princessa ł. ~ 0,38 ct H/P1,
masa: 5,88 g; rozmiar: 21
cena wywoławcza: 3 500 zł
estymacja: 5 000 zł - 6 500 zł

*istnieje możliwość zmiany rozmiaru, prosimy o kontakt z naszymi pracownikami
Des Arte

2022

42. Kolczyki
II poł. XX w.

złoto pr. ~ 0,750, rodowane, 12 szt. brylantów ł. ~ 0,90 ct H-K/VS-P,
2 szt. pereł hodowanych akoya, masa: 8,08 g; wym.: 1,5 x 1,5 cm
cena wywoławcza: 7 500 zł
estymacja: 12 000 zł - 14 000 zł

Des Arte

2022

43. Pierścionek
I poł. XX w.

złoto pr. ~ 0,585, 1 szt. diament ~ 0,09 ct I/VS,
8 szt. diamentów w różnych szlifach ł. ~ 0,22 ct H-J/VS-Si, masa: 1,84 g; rozmiar: 21
cena wywoławcza: 2 400 zł
estymacja: 3 500 zł - 4 500 zł

*istnieje możliwość zmiany rozmiaru, prosimy o kontakt z naszymi pracownikami
Des Arte

2022

44. Brosza

l. 30.-40. XX w.
białe złoto pr. ~ 0,750, rodowane, 2 szt. diamentów ł. ~ 0,75 ct H/Si-P,
3 szt pereł hodowanych, masa: 2,91 g; wym.: 3,7 x 0,6 cm
cena wywoławcza: 8 000 zł
estymacja: 11 000 zł - 13 000 zł

Des Arte

2022

45. Kolczyki
II poł. XX w.

złoto pr. ~ 0,750, złoto pr. ~ 0,585, 2 szt. diamentów ł. ~ 1,72 ct J-K/Si2,
12 szt. brylantów ł. ~ 0,17 ct H/Si, masa: 3,06 g; wym.: 1,5 x 1 cm
cena wywoławcza: 25 000 zł
estymacja: 35 000 zł - 42 000 zł

Des Arte

2022

46. Naszyjnik w typie négligée
pocz. XX w., styl edwardiański

złoto pr. ~ 0,585, rodowane, 1 szt. diament ~ 0,30 ct H/Si,
5 szt. diamentów ł. ~ 0,10 ct I/Si-P, 46 szt. rozet diamentowych,
1 szt. perła hodowana, masa: 4,73; wym. zawieszki: 4,2 x 3,2 cm; dł.: 45 cm
cena wywoławcza: 9 000 zł
estymacja: 12 000 zł - 14 000 zł

Des Arte

2022

47. Kolczyki
poł. XX w.

białe złoto pr. ~ 0,750, 50 szt. diamentów w różnych szlifach ł. ~ 0,52 ct H/VS-Si,
2 szt. pereł hodowanych, masa: 7,38 g; wym.: 3,8 x 1,2 cm
cena wywoławcza: 5 500 zł
estymacja: 7 000 zł - 9 000 zł
cena wylicytowana: 5 500 zł
cena z opłatą 6 490 zł

Des Arte

2022

48. Naszyjnik
II poł. XX w.

potrójny sznur pereł hodowanych akoya, zapięcie: białe złoto pr. ~ 0,585,
22 szt. diamentów w szlifach 8/8 ł. ~ 0,17 ct H-I/P1, masa: 101,47 g;
wym. zapięcia: 2,5 x 1,5 cm; dł.: 43-51 cm
cena wywoławcza: 13 000 zł
estymacja: 15 000 zł - 17 000 zł

Des Arte

2022

49. Pierścionek
II poł. XX w.

żółte i białe złoto pr. ~ 0,750, rodowane, 35 szt. brylantów ł. ~ 0,70 ct H-I/Si-P,
masa: 6,63 g; rozmiar: 14,5
cena wywoławcza: 5 500 zł
estymacja: 8 000 zł - 10 000 zł

*istnieje możliwość zmiany rozmiaru, prosimy o kontakt z naszymi pracownikami
Des Arte

2022

50. Zegarek naręczny Patek Philippe, model La Flamme
Patek Philippe, Szwajcaria, 1992 r.

złoto pr. 0,750, metal nieszlachetny, nr ref. mod. 4815/3,
ref. mech. E15, nr mech. 1617800, nr koperty 2927596, tarcza: kość słoniowa,
indeksy diamentowe, szkło szafirowe, 24 szt. diamentów ł. ~ 0,55 ct,
92 szt. diamentów w szlifach 8/8 ł. ~ 0,52 ct, mechanizm kwarcowy,
masa brutto: 69,04 g; dołączono: oryginalne etui, dokumenty;
stan zachowania: zegarek sprawny, stan ogólny dobry, zegarek w 100 % oryginalny
cena wywoławcza: 60 000 zł
estymacja: 85 000 zł - 110 000 zł

Des Arte

51. Pierścionek
II poł. XX w.

złoto pr. 0,750, 2 szt. brylantów ł. ~ 0,47 ct H/VS, 6 szt. brylantów ł. ~ 0,27 ct H/VS,
masa: 3,55 g; rozmiar: 19,5
cena wywoławcza: 5 500 zł
estymacja: 7 500 zł - 9 000 zł

*istnieje możliwość zmiany rozmiaru, prosimy o kontakt z naszymi pracownikami
Des Arte

2022

52. Kolczyki
I poł. XX w.

złoto pr. ~ 0,750, 2 szt. diamentów ł. ~ 0,47 ct G-H/VS,
masa: 2,43 g; wym.: 1,5 x 0,6 cm
cena wywoławcza: 2 600 zł
estymacja: 5 000 zł - 7 000 zł
cena wylicytowana: 3 000 zł
cena z opłatą 3 540 zł

Des Arte

2022

53. Pierścionek
II poł. XX w.

złoto pr. ~ 0,750, 1 szt. diament w szlifie owalnym ~ 0,46 ct M/Si2,
6 szt. diamentów ł. ~ 0,50 ct M/VS-P, masa: 4,17 g; rozmiar: 13
cena wywoławcza: 4 500 zł
estymacja: 6 000 zł - 8 000 zł
cena wylicytowana: 4 500 zł
cena z opłatą 5 310 zł

*istnieje możliwość zmiany rozmiaru, prosimy o kontakt z naszymi pracownikami
Des Arte

2022

54. Brosza

I poł. XX w.
złoto pr. ~ 0,750, 21 szt. diamentów ł. ~ 1,80 ct H-I/VS-Si,
masa: 7,24 g; wym.: 6,2 x 0,4 cm; dołączono etui
stan zachowania: 3 szt. diamentów uszkodzone
cena wywoławcza: 15 000 zł
estymacja: 18 000 zł - 20 000 zł

Des Arte

2022

55. Kolia

Szwecja, pocz. XX w.
srebro pr. ~ 0,830, 33 szt. ametystów owalnych, masa: 49,06 g; dł.: 45 cm
cena wywoławcza: 4 200 zł
estymacja: 6 000 zł - 9 000 zł
cena wylicytowana: 4 200 zł
cena z opłatą 4 956 zł

Des Arte

2022

56. Brosza
poł. XX w.

srebro, 4 szt. ametystów, masa: 4,56 g; wym.: 3,2 x 2 cm
stan zachowania: drobne wykruszenia na krawędziach ametystów
cena wywoławcza: 800 zł
estymacja: 1 200 zł - 1 800 zł

Des Arte

2022

57. Zegarek naręczny HAMILTON
Hamilton, USA, l.50. XX w.

białe złoto 14 K, metal nieszlachetny, nr ref. mech.: 757, zegarek mechaniczny,
naciąg manualny, szkło, 36 szt. diamentów w szlifach 8/8 ł. ~ 0,55 ct H-I/Si,
2 szt. brylantów ł. ~ 0,10 ct H/Si, łańcuszek zabezpieczający, sznurek,
na odwrociu koperty grawerowana inskrypcja: "A.V.J. 12.25.61"
stan zachowania: szkło delikatnie wykruszone i porysowane, zegarek sprawny,
w 100 % oryginalny, stan dobry
cena wywoławcza: 7 000 zł
estymacja: 8 500 zł - 10 000 zł

Des Arte

2022

58. Pierścionek
pocz. XX w.

złoto pr. ~ 0,585, srebro, 1 szt. rozeta diamentowa, 9 szt. diamentów ł. ~ 0,40 ct I-L/P1,
1 szt. brylant (wtórny) ~ 0,05 ct H/Si, masa: 2,12 g; rozmiar: 18
cena wywoławcza: 4 500 zł
estymacja: 6 500 zł - 8 000 zł
cena wylicytowana: 4 500 zł
cena z opłatą 5 310 zł

*istnieje możliwość zmiany rozmiaru, prosimy o kontakt z naszymi pracownikami
Des Arte

2022

59. Wisior w typie négligée
l. 30.-40. XX w.

złoto pr. ~ 0,750, 2 szt. diamentów ł. ~ 0,26 ct I-K/Si-P, 2 szt. diamentów ł. ~ 0,08 ct J-L/Si-P,
masa: 1,74 g; wym.: 3,7 x 1,3 cm
cena wywoławcza: 4 200 zł
estymacja: 5 500 zł - 6 500 zł

Des Arte

2022

60. Pierścionek
I poł. XX w.

platyna, 1 szt. diament ~ 3,15 ct L/VS1,
2 szt. diamentów w szlifach 8/8 ł. ~ 0,06 ct H/Si, masa: 4,03 g; rozmiar: 14
cena wywoławcza: 95 000 zł
estymacja: 130 000 zł - 160 000 zł

*istnieje możliwość zmiany rozmiaru, prosimy o kontakt z naszymi pracownikami
Des Arte

2022

61. Kolczyki z motywem gwiazdy
I poł. XX w.

złoto pr. ~ 0,580, srebro, 2 szt. diamentów ł. ~ 0,30 ct L-M/Si-P,
2 szt. szafirów cejlońskich ł. ~ 0,28 ct, masa: 6,97 g; wym.: 4,5 x 1,4 cm
cena wywoławcza: 5 500 zł
estymacja: 7 500 zł - 9 500 zł

Des Arte

2022

62. Pierścionek
pocz. XIX w.

złoto pr. ~ 0,580, srebro, 1 szt. szafir cejloński w szlifie kaboszon ~ 2,60 ct,
półrozety holenderskie, masa: 6,28 g; rozmiar: 16
stan zachowania: ubytki w srebrnej oprawie na krawędzi ze złotą cargą obejmującą szafir
cena wywoławcza: 8 500 zł
estymacja: 12 000 zł - 15 000 zł

*istnieje możliwość zmiany rozmiaru, prosimy o kontakt z naszymi pracownikami
Des Arte

2022

63. Naszyjnik
II poł. XX w.

złoto pr. ~ 0,750, 1 szt. szafir ~ 0,60 ct, 7 szt. szafirów ł. ~ 0,16 ct,
25 szt. brylantów ł. ~ 0,16 ct, pojedynczy sznur pereł hodowanych akoya,
masa: 8,94 g; wym. zawieszki: 4 x 4 cm; dł.: 45 cm
cena wywoławcza: 4 200 zł
estymacja: 6 000 zł - 8 000 zł

Des Arte

2022

64. Pierścionek
II poł. XX w.

złoto pr. ~ 0,585, srebro, grawerowanie, 1 szt. szafir ~ 0,78 ct,
10 szt. rozet diamentowych, masa: 5,99 g; rozmiar: 17,5
cena wywoławcza: 4 500 zł
estymacja: 6 500 zł - 8 500 zł

*istnieje możliwość zmiany rozmiaru, prosimy o kontakt z naszymi pracownikami
Des Arte

2022

65. Naszyjnik
II poł. XX w.

złoto pr. ~ 0,585, srebro, 1 szt. półrozeta holenderska, 1 szt. szafir w szlifie kaboszon ~ 0,18 ct,
6 szt. diamentów ł. ~ 0,04 ct I/Si-P, 10 szt. szafirów fasetowanych, pojedynczy sznur pereł
hodowanych, masa: 8,63 g; wym. zawieszki: 1,8 x 0,6 cm; dł.: 42 cm
stan zachowania: 1 szt. półrozeta holenderska delikatnie uszkodzona
cena wywoławcza: 5 500 zł
estymacja: 7 000 zł - 9 000 zł

Des Arte

66. Pierścionek

Szwecja, I poł. XX w.
białe złoto 18 K, platyna, 1 szt. szafir w szlifie kaboszon ~ 0,37 ct,
12 szt. diamentów w szlifach 8/8 ł. ~ 0,03 ct H-I/Si-P, emalia kobaltowa,
masa: 5,39 g; rozmiar: 15,5
cena wywoławcza: 6 500 zł
estymacja: 10 000 zł - 13 000 zł

*istnieje możliwość zmiany rozmiaru, prosimy o kontakt z naszymi pracownikami
Des Arte

2022

67. Szpila do krawata
pocz. XX w.

białe i żółe złoto pr. ~ 0,750, 1 szt. szafir w szlifie kaboszon ~ 1,55 ct,
rozety diamentowe, masa: 4,01 g; wym.: 5,8 x 0,7 cm
cena wywoławcza: 3 000 zł
estymacja: 4 000 zł - 5 000 zł

Des Arte

2022

68. Pierścionek
II poł. XX w.

złoto pr. ~ 0,750, 3 szt. szafirów w szlifach markizy ł. ~ 0,45 ct,
4 szt. brylantów ł. ~ 0,12 ct H/VS-P, 12 szt. diamentów w szlifach 8/8 ł. ~ 0,17 ct H/VS-P,
masa: 2,97 g; rozmiar: 17
cena wywoławcza: 4 200 zł
estymacja: 5 500 zł - 7 500 zł

*istnieje możliwość zmiany rozmiaru, prosimy o kontakt z naszymi pracownikami
Des Arte

2022

69. Kolczyki

l. 20.-30. XX w.
złoto pr. ~ 0,585, platyna, 18 szt. diamentów ł. ~ 1,85 ct I-J/Si-P, masa: 6,38 g; wym.: 4,5 x 0,6 cm
cena wywoławcza: 15 000 zł
estymacja: 20 000 zł - 25 000 zł
cena wylicytowana: 15 000 zł
cena z opłatą 17 700 zł

Des Arte

2022

70. Pierścionek

l. 20.-30. XX w., art déco
złoto pr. ~ 0,750, platyna, 1 szt. diament ~ 0,19 ct I/Si, 4 szt. szafirów ł. ~ 0,20 ct,
40 szt. diamentów w szlifach 8/8 ł. ~ 0,38 ct H-J/Si-P, masa: 3,38 g; rozmiar: 18
cena wywoławcza: 7 500 zł
estymacja: 12 000 zł - 15 000 zł
cena wylicytowana: 7 500 zł
cena z opłatą 8 850 zł

*istnieje możliwość zmiany rozmiaru, prosimy o kontakt z naszymi pracownikami
Des Arte

2022

71. Naszyjnik
II poł. XX w.

pojedynczy sznur pereł hodowanych akoya (śr. 7,5-8,15 mm),
zapięcie: złoto pr. ~ 0,585, 4 szt. szafirów w szlifach kaboszon ł. ~ 0,90 ct,
masa: 75,24 g; wym. zapięcia: 3,5 x 1,5 cm; dł.: 84 cm
cena wywoławcza: 6 500 zł
estymacja: 8 000 zł - 10 000 zł
cena wylicytowana: 6 500 zł
cena z opłatą 7 670 zł

Des Arte

2022

72. Pierścionek
II poł. XX w.

złoto pr. ~ 0,750, platyna, 1 szt. szafir ~ 0,95 ct, 21 szt. szafirów ł. ~ 0,58 ct,
20 szt. diamentów w szlifach 8/8 ł. ~ 0,40 ct H/Si-P, masa: 5,84 g; rozmiar: 16
stan zachowania: 1 szt. diament uszkodzony
cena wywoławcza: 7 500 zł
estymacja: 9 000 zł - 12 000 zł

*istnieje możliwość zmiany rozmiaru, prosimy o kontakt z naszymi pracownikami
Des Arte

2022

73. Spinki do mankietów
l. 40.-50. XX w., art déco

złoto pr. ~ 0,585, 2 szt. szafirów ł. ~ 0,13 ct, 1 szt. diament w szlifie 8/8 ~ 0,04 ct H/Si,
1 szt. diament ~ 0,04 ct H/Si, masa: 8,63 g; wym.: 1,6 x 1,6 cm; sygn.: "K.W."
stan zachowania: 1 szt. diament uszkodzony
cena wywoławcza: 4 200 zł
estymacja: 5 000 zł - 6 000 zł

Des Arte

2022

74. Pierścionek
poł. XX w.

złoto pr. ~ 0,585, srebro, 1 szt. szafir ~ 5,24 ct, 16 szt. rozet diamentowych,
masa: 9,90 g; rozmiar: 14
cena wywoławcza: 18 000 zł
estymacja: 22 000 zł - 26 000 zł

*istnieje możliwość zmiany rozmiaru, prosimy o kontakt z naszymi pracownikami
Des Arte

2022

75. Brosza

Rosja, I poł. XIX w., biedermeier
złoto pr. "56" (0,585), metal nieszlachetny, 1 szt. perła,
emalia kobaltowa, masa: 17,35 g; wym.: 4,8 x 4,3 cm
stan zachowania: emalia wykruszona, ślady reperacji cyną
cena wywoławcza: 5 500 zł
estymacja: 8 000 zł - 10 000 zł

Des Arte

2022

76. Pierścionek
l. 50.-60. XX w.

złoto pr. ~ 0,750, rodowane, 1 szt. szafir ~ 8,05 ct,
16 szt. brylantów ł. ~ 1,9 ct H/VS-Si, masa: 7,52 g; rozmiar: 17
cena wywoławcza: 19 000 zł
estymacja: 24 000 zł - 28 000 zł

*istnieje możliwość zmiany rozmiaru, prosimy o kontakt z naszymi pracownikami
Des Arte

2022

77. Pierścionek
II poł. XX w.

złoto pr. ~ 0,585, 7 szt. diamentów w szlifach 8/8 ł. ~ 0,03 ct J/P,
30 szt. szafirów ł. ~ 1,00 ct, masa: 4,50 g; rozmiar: 14
cena wywoławcza: 2 400 zł
estymacja: 3 500 zł - 5 000 zł
cena wylicytowana: 2 500 zł
cena z opłatą 2 950 zł

*istnieje możliwość zmiany rozmiaru, prosimy o kontakt z naszymi pracownikami
Des Arte

2022

78. Brosza

I poł. XX w.
złoto pr. ~ 0,750, grawerowanie, 1 szt. brylant ~ 0,50 ct J/P1, 8 szt. brylantów
ł. ~ 0,76 ct G-H/P, 8 szt. bryalntów ł. ~ 0,42 ct H-L/Si-P, emalia kobaltowa,
masa: 13,47 g; wym.: 3,3 x 3,3 cm
cena wywoławcza: 12 000 zł
estymacja: 15 000 zł - 17 000 zł

Des Arte

2022

79. Pierścionek
II poł. XX w.

białe złoto pr. ~ 0,750, 181 szt. brylantów ł. ~ 0,90 ct G-H/Si,
71 szt. szafirów ł. ~ 0,85 ct, masa: 15,34 g; rozmiar: 17
cena wywoławcza: 13 000 zł
estymacja: 16 000 zł - 18 000 zł

*istnieje możliwość zmiany rozmiaru, prosimy o kontakt z naszymi pracownikami
Des Arte

2022

80. Broszo-wisior

l. 50.-60. XX w., w typie art déco

białe złoto pr. ~ 0,750, rodowane, 14 szt. brylantów ł. ~ 0,85 ct H/Si-P,
183 szt. diamentów w różnych szlifach ł. ~ 1,70 ct H-I/Si-P,
masa: 18,48 g; wym.: 6,4 x 2,9 cm
cena wywoławcza: 17 000 zł
estymacja: 21 000 zł - 24 000 zł

Des Arte

2022

81. Pierścionek
I poł. XX w.

złoto pr. ~ 0,750, srebro, 3 szt. turkusów, 2 szt. rozet diamentowych,
masa: 1,00 g; rozmiar: 12
cena wywoławcza: 1 000 zł
estymacja: 1 800 zł - 2 800 zł
cena wylicytowana: 1 200 zł
cena z opłatą 1 416 zł

*istnieje możliwość zmiany rozmiaru, prosimy o kontakt z naszymi pracownikami
Des Arte

2022

82. Pierścionek
II poł. XX w.

złoto pr. ~ 0,750, srebro, grawerowanie, 1 szt. turkus, masa: 5,02 g; rozmiar: 14
stan zachowania: turkus delikatnie uszkodzony na odwrociu
cena wywoławcza: 1 800 zł
estymacja: 3 000 zł - 4 000 zł
cena wylicytowana: 2 200 zł
cena z opłatą 2 596 zł

*istnieje możliwość zmiany rozmiaru, prosimy o kontakt z naszymi pracownikami
Des Arte

2022

83. Kolczyki
II poł. XX w.

złoto pr. ~ 0,750, srebro złocone, 2 szt. turkusów w szlifach kaboszon,
emalia kobaltowa i fioletowa, zapięcia wtórne, masa: 4,34 g; wym.: 3,2 x 2 cm
cena wywoławcza: 1 500 zł
estymacja: 2 500 zł - 3 500 zł

Des Arte

2022

84. Naszyjnik
II poł. XX w.

złoto pr. ~ 0,750, srebro złocone, 2 szt. turkusów w szlifach kaboszon,
emalia zielona i fioletowa, masa: 9,40 g; wym. zawieszki: 3,5 x 3 cm, dł.: 46 cm
cena wywoławcza: 2 400 zł
estymacja: 3 500 zł - 4 500 zł

Des Arte

2022

85. Pierścionek
II poł. XX w.

złoto pr. ~ 0,750, srebro, 1 szt. turkus, rozety diamentowe, masa: 7,33 g; rozmiar: 16
cena wywoławcza: 1 800 zł
estymacja: 2 500 zł - 4 000 zł

*istnieje możliwość zmiany rozmiaru, prosimy o kontakt z naszymi pracownikami
Des Arte

2022

86. Brosza w formie owada
poł. XX w.

złoto pr. ~ 0,375, srebro, 1 szt. turkus w szlifie kaboszon, 2 szt.
rubinów, rauty diamentowe, masa: 10,34 g; wym.: 3,5 x 4 cm
cena wywoławcza: 4 200 zł
estymacja: 6 000 zł - 9 000 zł

Des Arte

2022

87. Wisior

II poł. XX w.

białe złoto pr. ~ 0,585, 1 szt. turkus w szlifie kaboszon, 1 szt. brylant ~ 0,15 ct H/Si,
5 szt. brylantów ł. ~ 0,31 ct H/Si, masa: 4,04 g; wym.: 4,7 x 1,7 cm
stan zachowania: turkus delikatnie uszkodzony na odwrociu
cena wywoławcza: 3 000 zł
estymacja: 4 500 zł - 6 000 zł
cena wylicytowana: 3 000 zł
cena z opłatą 3 540 zł

Des Arte

2022

88. Pierścionek CHRIST
Christ, Niemcy, II poł. XX w.

złoto pr. ~ 0,585, 10 szt. brylantów ł. ~ 0,09 ct H/Si,
2 szt. turkusów, masa: 5,32 g; rozmiar: 11
stan zachowania: turkus uszkodzony
cena wywoławcza: 3 000 zł
estymacja: 3 800 zł - 5 000 zł

*istnieje możliwość zmiany rozmiaru, prosimy o kontakt z naszymi pracownikami
Des Arte

2022

89. Kolczyki
II poł. XX w.

białe złoto pr. ~ 0,750, rodowane, 2 szt. turkusów w szlifach kaboszon,
10 szt. brylantów ł. ~ 0,07 ct H/Si, masa: 15,29 g; wym.: 2 x 1,7 cm
cena wywoławcza: 4 800 zł
estymacja: 6 000 zł - 7 500 zł

Des Arte

2022

90. Brosza w formie ważki
poł. XX w.

białe i żółte złoto pr. ~ 0,750, 13 szt. turkusów w szlifach kaboszon,
2 szt. rubinów ł. ~ 0,06 ct, rauty diamentowe, masa: 9,62 g; wym.: 4,2 x 5 cm
cena wywoławcza: 3 800 zł
estymacja: 5 500 zł - 7 000 zł
cena wylicytowana: 3 800 zł
cena z opłatą 4 484 zł

Des Arte

2022

91. Naszyjnik
I poł. XX w.

złoto pr. ~ 0,585, srebro, 1 szt. rozeta diamentowa,
4 szt. diamentów w różnych szlifach,
1 szt. koral, emalia czerwona, pojedynczy sznur korali,
zapięcie (wtórne): złoto pr. 0,585, masa: 6,89 g;
wym. zawieszki: 3,2 x 1,9 cm, dł.: 45 cm
cena wywoławcza: 2 400 zł
estymacja: 3 000 zł - 4 000 zł

Des Arte

2022

92. Brosza w formie liścia klonu
Norwegia, II poł. XX w.

srebro pr. 0,925, złocone, emalia wielobarwna, masa: 15,56 g; wym.: 5,2 x 5,5 cm
cena wywoławcza: 2 000 zł
estymacja: 2 500 zł - 3 500 zł
cena wylicytowana: 2 000 zł
cena z opłatą 2 360 zł

Des Arte

2022

93. Kolczyki
II poł. XX w.

złoto pr. ~ 0,750, 2 szt. korali w szlifach kaboszon, 2 szt. diamentów ł. ~ 0,31 ct I-J/Si-P1,
masa: 15, 14 g; wym.: 2,2 x 1,8 cm
stan zachowania: 1 szt. diament delikatnie wykruszony
cena wywoławcza: 6 000 zł
estymacja: 8 000 zł - 10 000 zł

Des Arte

2022

94. Bransoleta
poł. XX w.

złoto pr. ~ 0,375, srebro, metal nieszlachetny, 1 szt. koral tzw. skóra anioła,
rzeźbiony w formie róży, korale, masa: 24,43 g; dł.: 20 cm
cena wywoławcza: 3 000 zł
estymacja: 4 500 zł - 6 000 zł
cena wylicytowana: 3 000 zł
cena z opłatą 3 540 zł

Des Arte

2022

95. Zegarek naręczny Patek Philippe, model Elipse
Patek Philippe, Szwajcaria, 1993 r.

żółte złoto pr. 0,750, metal nieszlachetny, nr ref. mod. 3978,
nr ref. mech. 215PS, ref. mech. 1834947, nr koperty 2921243, zegarek mechaniczny,
naciąg manualny, tarcza emaliowana, indeksy rzymskie, szkło szafirowe, pasek skórzany,
masa brutto: 43,35 g; dołączono: oryginalne etui, pudełko, dokumenty
stan zachowania: zegarek sprawny, stan ogólny dobry, zegarek w 100 % oryginalny
cena wywoławcza: 30 000 zł
estymacja: 38 000 zł - 50 000 zł
cena wylicytowana: 40 000 zł
cena z opłatą 47 200 zł

Des Arte

2022

96. Kolczyki

l. 60.-70. XX w.
złoto pr. ~ 0,585, 2 szt. korali w szlifach kaboszon, masa: 7,69 g;
wym.: 1,6 x 1,6 cm; dołączono etui
cena wywoławcza: 3 200 zł
estymacja: 5 000 zł - 6 000 zł
cena wylicytowana: 3 200 zł
cena z opłatą 3 776 zł

Des Arte

2022

97. Wisior z motywem ptaka wśród kwiatów
II poł. XX w.

złoto pr. ~ 0,750, koral rzeźbiony, masa: 15,99 g; wym.: 5 x 4 cm
cena wywoławcza: 3 000 zł
estymacja: 4 000 zł - 5 500 zł

Des Arte

2022

98. Wisior z łańcuszkiem

Francja, l. 20. – 30. XX w., art déco
platyna, 1 szt. diament w formie kropli ~ 0,98 ct L/Si2, 1 szt. diament ~ 0,77 ct I/VS2,
88 szt. diamentów w różnych szlifach ł. ~ 1,30 ct (diamenty ł.~ 3,05 ct),
masa: 12,70 g; wym. zawieszki: 5 x 2,5 cm; dł. łańc.: 42 cm;
stan zachowania: 1 szt. diament (0,77 ct) delikatnie wykruszony przy rondyście
cena wywoławcza: 30 000 zł
estymacja: 45 000 - 50 000 zł

Des Arte

2022

99. Pierścionek

Rosja, l. 50.-60. XX w.
złoto dwubarwne pr. 0,585, 1 szt. brylant ~ 0,35 ct H/Si, masa: 3,40 g; rozmiar: 17
cena wywoławcza: 4 600 zł
estymacja: 6 000 zł - 7 500 zł
cena wylicytowana: 6 500 zł
cena z opłatą 7 670 zł

*istnieje możliwość zmiany rozmiaru, prosimy o kontakt z naszymi pracownikami
Des Arte

2022

100. Bransoleta z motywem pantery
II poł. XX w., w typie Cartier

dwa rzędy pereł hodowanych akoya, złoto pr. ~ 0,750, rodowane,
62 szt. tsavorytów ł. ~ 1,24 ct, 58 szt. brylantów ł. ~ 0,78 ct H/Si,
masa: 43,80 g; dł.: 20,5 cm
cena wywoławcza: 9 500 zł
estymacja: 12 000 zł - 15 000 zł

Des Arte

2022

101. Pierścionek
II poł. XX w.

złoto pr. ~ 0,585, 20 szt. agatów zielonych, masa: 4,03 g; rozmiar: 18
cena wywoławcza: 2 200 zł
estymacja: 3 000 zł - 4 500 zł

*istnieje możliwość zmiany rozmiaru, prosimy o kontakt z naszymi pracownikami
Des Arte

2022

102. Kolczyki z motywem floralnym
XIX/XX w.

złoto pr. ~ 0,585, srebro, grawerowanie, 2 szt. szmaragdów ł. ~ 0,60 ct,
16 szt. rozet diamentowych, masa: 14,10 g; wym.: 5,3 x 2,5 cm
cena wywoławcza: 7 500 zł
estymacja: 9 500 zł - 12 000 zł

Des Arte

2022

103. Pierścionek z motywem liści
l. 50.-60. XX w.

złoto 18 K, grawerowanie, 20 szt. diamentów w szlifach 8/8 ł. ~ 0,18 ct H-J/Si-P,
masa: 8,83 g; rozmiar: 11
cena wywoławcza: 4 200 zł
estymacja: 6 000 zł - 7 500 zł

*istnieje możliwość zmiany rozmiaru, prosimy o kontakt z naszymi pracownikami
Des Arte

2022

104. Brosza
poł. XX w.

złoto pr. ~ 0,750, złocone, 1 szt. chryzopraz w formie kropli,
8 szt. diamentów ł. ~ 0,16 ct H-I/VS-Si, zielona emalia, masa: 4,39 g;
wym.: 4,8 x 2,5 cm; możliwość demontażu wisiorka
cena wywoławcza: 2 400 zł
estymacja: 3 000 zł - 5 000 zł

Des Arte

2022

105. Pierścionek
II poł. XX w.

złoto pr. ~ 0,750, 1 szt. szmaragd ~ 0,64 ct,
16 szt. diamentów w szlifach princessy ł. ~ 0,85 ct, masa: 9,29 g; rozmiar: 16
cena wywoławcza: 7 000 zł
estymacja: 9 000 zł - 12 000 zł

*istnieje możliwość zmiany rozmiaru, prosimy o kontakt z naszymi pracownikami
Des Arte

2022

106. Wisior z łańcuszkiem
II poł. XX w.

złoto pr. ~ 0,585, 1 szt. szmaragd ~ 1,45 ct, 36 szt. rozet diamentowych,
masa: 11,21 g; wym. wisiorka: 3,5 x 3 cm, dł. łańc.: 50 cm
stan zachowania: szmaragd delikatnie porysowany
cena wywoławcza: 9 500 zł
estymacja: 13 000 zł - 15 000 zł

Des Arte

2022

107. Obrączka
II poł. XX w.

złoto pr. ~ 0,750, 24 szt. diamentów w szlifach princessy ł. ~ 1,88 ct G-H/VS1-Si1,
masa: 3,17 g; rozmiar: 12
cena wywoławcza: 10 000 zł
estymacja: 14 000 zł - 17 000 zł
cena wylicytowana: 13 000 zł
cena z opłatą 15 340 zł

*istnieje możliwość zmiany rozmiaru, prosimy o kontakt z naszymi pracownikami
Des Arte

2022

108. Wisior w formie węża
II poł. XX w.

złoto pr. ~ 0,750, 2 szt. rubinów ł. ~ 0,01 ct, 11 szt. brylantów ł. ~ 0,13 ct,
46 szt. granatów zielonych ł. ~ 0,63 ct, masa: 2,84 g; wym.: 2,7 x 0,7 cm
cena wywoławcza: 3 200 zł
estymacja: 4 000 zł - 5 500 zł

Des Arte

109. Pierścionek
II poł. XX w.

złoto pr. ~ 0,750, 1 szt. szmaragd ~ 2,50 ct, 4 szt. szmaragdów ł. ~ 0,37 ct,
16 szt. diamentów w szlifach 8/8 ł. ~ 0,34 ct H/VS, masa: 9,95 g; rozmiar: 15
stan zachowania: szmaragdy delikatnie porysowane
cena wywoławcza: 9 000 zł
estymacja: 12 000 zł - 15 000 zł

*istnieje możliwość zmiany rozmiaru, prosimy o kontakt z naszymi pracownikami
Des Arte

2022

110. Kolczyki z motywem floralnym
II poł. XX w.

złoto pr. ~ 0,750, 2 szt. diamentów w szlifach cushion ł. ~ 0,96 ct fancy yellow/Si2-Si3,
2 szt. diamentów w szlifach cushion ł. ~ 0,80 ct fancy yellow/Si1-Si3,
2 szt. jadeit rzeźbiony, masa: 7,61 g; wym.: 5,5 x 2 cm; dołączono certyfikaty AIG
cena wywoławcza: 14 500 zł
estymacja: 19 000 zł - 22 000 zł

Des Arte

2022

111. Naszyjnik
II poł. XX w.

złoto pr. ~ 0,585, srebro, 1 szt. chalcedon w szlifie kaboszon, 7 szt. rozet diamentowych,
pojedynczy sznur chalcedonów, masa: 17,61 g; wym. zawieszki: 4,8 x 3,2 cm; dł.: 40 cm
stan zachowania: 1 szt. rozeta diamentowa uszkodzona, chalcedon w szlifie kaboszon
delikatnie uszkodzony
cena wywoławcza: 3 500 zł
estymacja: 4 500 zł - 6 000 zł

Des Arte

2022

112. Pierścionek
II poł. XX w.

złoto pr. ~ 0,750, 1 szt. szamaragd ~ 0,88 ct, 2 szt. diamentów w szlifach owalnych ł. ~ 0,51 ct I-J/VS,
12 szt. diamentów w szlifach bagiet ł. ~ 0,62 ct H-I/VS-Si, 26 szt. brylantów ł. ~ 0,52 ct H-J/VS-Si,
masa: 8,01 g; rozmiar: 17
cena wywoławcza: 17 000 zł
estymacja: 25 000 zł - 30 000 zł

*istnieje możliwość zmiany rozmiaru, prosimy o kontakt z naszymi pracownikami
Des Arte

2022

113. Kolczyki
II poł. XX w.

białe złoto pr. ~ 0,750, rodowane, 1 szt. brylant 1,53 ct G/IF,
1 szt. brylant 1,53 ct F/IF, masa: 4,15 g; wym.: 0,9 x 0,9 cm;
dołączono certyfikaty IGI
cena wywoławcza: 190 000 zł
estymacja: 240 000 zł - 280 000 zł

Des Arte

2022

114. Pierścionek
II poł. XX w.

białe złoto pr. ~ 0,750, rodowane, 7 szt. brylantów ł. ~ 1,00 ct H/Si1-Si2,
masa: 3,64 g; rozmiar: 18,5
cena wywoławcza: 8 500 zł
estymacja: 12 000 zł - 14 000 zł
cena wylicytowana: 8 500 zł
cena z opłatą 10 030 zł

*istnieje możliwość zmiany rozmiaru, prosimy o kontakt z naszymi pracownikami
Des Arte

2022

115. Naszyjnik z motywem kokardy
I poł. XX w.

złoto dwubarwne pr. ~ 0,585, 3 szt. szmaragdów ł. ~ 1,19 ct,
22 szt. diamentów ł. ~ 0,20 ct H-J/Si-P, łańcuszek: srebro,
masa: 4,11 g; wym. zawieszki: 3,3 x 1,7 cm; dł.: 49 cm
cena wywoławcza: 3 800 zł
estymacja: 5 000 zł - 7 000 zł
cena wylicytowana: 4 000 zł
cena z opłatą 4 720 zł

Des Arte

2022

116. Pierścionek

II poł. XX w., w typie art déco
platyna, 1 szt. szmaragd ~ 0,80 ct, 26 szt. szmaragdów w różnych szlifach ł. ~ 0,50 ct,
24 szt. brylantów ł. ~ 0,55 ct H-J/VS-Si, masa: 5,07 g; rozmiar: 12,5
cena wywoławcza: 8 500 zł
estymacja: 12 000 zł - 16 000 zł
cena wylicytowana: 10 000 zł
cena z opłatą 11 800 zł

*istnieje możliwość zmiany rozmiaru, prosimy o kontakt z naszymi pracownikami
Des Arte

2022

117. Bransoleta
II poł. XX w.

złoto pr. ~ 0,333, 3 szt. diamentów w szlifach 8/8 ł. ~ 0,07 ct J/Si,
masa: 6,23 g; dł.: 17 cm
cena wywoławcza: 3 800 zł
estymacja: 6 500 zł - 8 500 zł

Des Arte

2022

118. Pierścionek
II poł. XX w.

złoto pr. ~ 0,750, 25 szt. brylantów ł. ~ 0,12 ct H/Si, masa: 4,30 g; rozmiar: 14
cena wywoławcza: 2 600 zł
estymacja: 3 500 zł - 4 500 zł
cena wylicytowana: 2 600 zł
cena z opłatą 3 068 zł

*istnieje możliwość zmiany rozmiaru, prosimy o kontakt z naszymi pracownikami
Des Arte

2022

119. Półobrączka
II poł. XX w.

białe złoto pr. 0,750, rodowane, 7 szt. brylantów ł. ~ 0,22 ct H-I/Si,
74 szt. brylantów ł. ~ 0,37 ct I-J/Si-P, masa: 2,64 g; rozmiar: 14
cena wywoławcza: 5 500 zł
estymacja: 7 000 zł - 9 000 zł
cena wylicytowana: 5 500 zł
cena z opłatą 6 490 zł

*istnieje możliwość zmiany rozmiaru, prosimy o kontakt z naszymi pracownikami
Des Arte

2022

120. Naszyjnik
pocz. XX w.

złoto pr. ~ 0,585, platyna, 4 szt. diamentów ł. ~ 0,32 ct H-J/Si-P1,
42 szt. rautów diamentowych, masa: 7,41 g; wym.: zawieszki: 4,9 x 3,5 cm; dł.: 44 cm
stan zachowania: łańcuszek wtórny
cena wywoławcza: 7 000 zł
estymacja: 10 000 zł - 14 000 zł

Des Arte

2022

121. Pierścionek

l. 20.-30. XX w., art déco
złoto pr. ~ 0,750, rodowane, 1 szt. diament ~ 0,93 ct K/P1,
18 szt. rautów diamentowych, masa: 2,88 g; rozmiar: 15
cena wywoławcza: 12 000 zł
estymacja: 18 000 zł - 22 000 zł
cena wylicytowana: 12 000 zł
cena z opłatą 14 160 zł

*istnieje możliwość zmiany rozmiaru, prosimy o kontakt z naszymi pracownikami
Des Arte

2022

122. Kolczyki

l. 20.-30. XX w., art déco

białe złoto pr. ~ 0,585, 1 szt. diament ~ 0,48 ct I/Si2, 1 szt. diament ~ 0,36 ct J/Si1,
14 szt. diamentów w szlifach 8/8 ł. ~ 0,15 ct I-K/P1, 2 szt. brylantów ł. ~ 0,09 ct H-I/Si-P1,
masa: 6,88 g; dł.: 4,3 x 1,1 cm
stan zachowania: 1 szt. diament ~ 0,48 ct uszkodzony
cena wywoławcza: 11 000 zł
estymacja: 14 000 zł - 16 000 zł

Des Arte

2022

123. Zegarek biżuteryjny HAMILTON
Hamilton, USA, 1937 r., art déco

platyna pr. ~ 0,900, metal nieszlachetny, ref. mech. 750, nr mech.: 279159A, szkło,
56 szt. brylantów ł. ~ 1,82 ct H-I/Si, 2 szt. diamentów w szlifach 8/8 ł. ~ 0,03 ct; zegarek
mechaniczny, naciąg manualny, łańcuszek zabezpieczający, masa: 22,72 g; dł.: 17 cm;
stan zachowania: zegarek sprawny, stan średni, tarcza z przebarwieniami, koronka
wtórna, szkło z częściowymi ubytkami
cena wywoławcza: 11 000 zł
estymacja: 15 000 zł - 20 000 zł

Des Arte

2022

124. Pierścionek

l. 20.-30. XX w., art déco

złoto pr. ~ 0,585, srebro, 1 szt. diament centralny ~ 0,26 ct I/P1,
2 szt. diamentów ł. ~ 0,15 ct H-I/P, 14 szt. diamentów ł. ~ 0,30 ct I-J/Si-P,
masa: 3,67 g; rozmiar: 11,5
cena wywoławcza: 7 500 zł
estymacja: 10 000 zł - 13 000 zł

*istnieje możliwość zmiany rozmiaru, prosimy o kontakt z naszymi pracownikami
Des Arte

2022

125. Kolczyki z motywem liści
II poł. XX w.

złoto pr. ~ 0,750, rozety diamentowe, masa: 8,28 g; wym.: 5,3 x 1,8 cm
cena wywoławcza: 5 500 zł
estymacja: 7 500 zł - 9 000 zł

Des Arte

2022

126. Kolia

poł. XX w.
złoto pr. ~ 0,750, rodowane, 1 szt. brylant ~ 0,05 ct H/Si2,
4 szt. diamentów w szlifach 8/8 ł. ~ 0,03 ct H/Si, masa: 11,45 g;
wym. elementu centr.: 2,0 x 2,5 cm; dł.: 48 cm
cena wywoławcza: 4 800 zł
estymacja: 6 000 zł - 8 000 zł

Des Arte

2022

127. Pierścionek
XIX/XX w.

złoto pr. ~ 0,750, srebro, 1 szt. diament ~ 0,16 ct G/Si1, rauty diamentowe,
masa: 3,60 g; rozmiar: 10,5
cena wywoławcza: 4 200 zł
estymacja: 6 000 zł - 7 500 zł

*istnieje możliwość zmiany rozmiaru, prosimy o kontakt z naszymi pracownikami
Des Arte

2022

128. Brosza

XIX/XX w., secesja

złoto pr. ~ 0,750, 3 diamenty ł. ~ 0,23 ct I/P1,
17 szt. rozet diamentowych, masa: 4,01 g;
wym.: 4,2 x 2,2 cm
cena wywoławcza: 2 400 zł
estymacja: 3 500 zł - 5 000 zł
cena wylicytowana: 2 400 zł
cena z opłatą 2 832 zł

Des Arte

2022

129. Kolczyki
pocz. XX w.

złoto pr. ~ 0,585, srebro, 2 szt. diamentów ł. ~ 0,88 ct J/Si,
4 szt. diamentów ł. ~ 0,25 ct I-L/Si-P, rozety diamentowe,
masa: 7,31 g; wym.: 4,2 x 1,9 cm
cena wywoławcza: 8 500 zł
estymacja: 11 000 zł - 13 000 zł

Des Arte

2022

130. Kolia z motywem kwiatowym
XIX/XX w., secesja

złoto pr. ~ 0,585, srebro, rozety diamentowe, łańcuszek złoto pr. ~ 0,375,
masa: 14,99 g; wym. elem. dekor.: 18,5 x 2,5 cm; dł. całk.: 49,5 cm
cena wywoławcza: 7 500 zł
estymacja: 10 000 zł - 14 000 zł
cena wylicytowana: 7 500 zł
cena z opłatą 8 850 zł

Des Arte

2022

131. Wisior
XIX/XX w.

srebro werbletowane, rozety diamentowe, masa: 9,91 g; wym.: 4,8 x 3,3 cm
cena wywoławcza: 7 000 zł
estymacja: 9 500 zł - 11 000 zł

Des Arte

2022

132. Kolczyki

I poł. XIX w., styl georgiański
srebro werbletowane, rozety diamentowe,
zapięcia (wtórne) złoto, masa: 5,02 g; wym.: 4 x 1,5 cm
cena wywoławcza: 9 500 zł
estymacja: 12 000 zł - 14 000 zł

Des Arte

2022

133. Dewizka

Rosja, II poł. XIX w.
złoto pr. "56" (0,585), masa: 42,45 g; dł.: 157 cm
cena wywoławcza: 12 000 zł
estymacja: 15 000 zł - 17 000 zł
cena wylicytowana: 12 000 zł
cena z opłatą 14 160 zł

Des Arte

2022

134. Pierścionek
k. XIX w.

srebro werbletowane, metal nieszlachetny, 5 szt. półrozet holenderskich, obrączka
(wtórna): złoto pr. ~ 0,750, masa: 3,86 g; rozmiar: 22
cena wywoławcza: 3 800 zł
estymacja: 5 000 zł - 6 500 zł

*istnieje możliwość zmiany rozmiaru, prosimy o kontakt z naszymi pracownikami
Des Arte

2022

135. Łańcuszek

Rosja, II poł. XIX w.
złoto pr. "56", masa: 5,45 g; dł.: 79 cm
cena wywoławcza: 1 500 zł
estymacja: 1 800 zł - 2 500 zł
cena wylicytowana: 2 100 zł
cena z opłatą 2 478 zł

Des Arte

2022

136. Obrączka les must de Cartier Trinity Ring
Cartier, XXI w.

złoto trójbarwne pr. 0,750, masa: 7,84 g; rozmiar: 12
cena wywoławcza: 4 500 zł
estymacja: 6 000 zł - 8 000 zł
cena wylicytowana: 4 500 zł
cena z opłatą 5 310 zł

*istnieje możliwość zmiany rozmiaru, prosimy o kontakt z naszymi pracownikami
Des Arte

2022

137. Pierścionek

okres międzywojenny
złoto pr. ~ 0,580, srebro, 1 szt. diament ~ 1,46 ct I/P1, masa: 7,99 g; rozmiar: 14
cena wywoławcza: 22 000 zł
estymacja: 26 000 zł - 30 000 zł

*istnieje możliwość zmiany rozmiaru, prosimy o kontakt z naszymi pracownikami
Des Arte

2022

138. Kolczyki z motywem liści
II poł. XX w.

złoto pr. ~ 0,750, 6 szt. diamentów w różnych szlifach ł. ~ 0,13 ct H-J/Si,
masa: 5,31 g; wym.: 1,9 x 1,5 cm
cena wywoławcza: 3 200 zł
estymacja: 4 500 zł - 6 000 zł

Des Arte

2022

139. Obrączka Atlas TIFFANY & CO.
Tiffany & Co., Włochy, XXI w.

złoto pr. 0,750, masa: 7,14 g; rozmiar: 13
stan zachowania: drobne zarysowania na obrączce
cena wywoławcza: 4 500 zł
estymacja: 7 000 zł - 9 000 zł

*istnieje możliwość zmiany rozmiaru, prosimy o kontakt z naszymi pracownikami
Des Arte

2022

Des Arte

2022

140. Zegarek naręczny Jaeger-LeCoultre,
model Reverso Septantieme Ouno
Jaeger-LeCoultre, Szwajcaria, pocz. XXI w.

edycja limitowana 7/500, różowe złoto pr. 0,750,
metal nieszlachetny, nr ref. mod. 2402.19, ref. mech. 879, zegarek mechaniczny,
naciąg manualny, mechanizm 25 kamieni, ośmiodniowa rezerwa chodu,
fazy księżyca, duża data, sekundnik, szkło szafirowe, pasek skórzany,
masa brutto: 137,82 g; dołączono: oryginalne etui, pudełko, instrukcję obsługi
stan zachowania: zegarek sprawny, stan dobry, zegarek w 100 % oryginalny
cena wywoławcza: 80 000 zł
estymacja: 120 000 zł - 170 000 zł
cena wylicytowana: 80 000 zł
cena z opłatą 94 400 zł
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Certyfikaty

Des Arte

2022

110. Kolczyki z motywem floralnym
II poł. XX w.

złoto pr. ~ 0,750, 2 szt. diamentów w szlifach
cushion ł. ~ 0,96 ct fancy yellow/Si2-Si3,
2 szt. diamentów w szlifach cushion ł. ~ 0,80 ct
fancy yellow/Si1-Si3,
2 szt. jadeit rzeźbiony, masa: 7,61 g;
wym.: 5,5 x 2 cm; dołączono certyfikaty AIG
cena wywoławcza: 14 500 zł
estymacja: 19 000 zł - 22 000 zł

Des Arte

2022

110. Kolczyki z motywem floralnym
II poł. XX w.

złoto pr. ~ 0,750, 2 szt. diamentów w szlifach
cushion ł. ~ 0,96 ct fancy yellow/Si2-Si3,
2 szt. diamentów w szlifach cushion ł. ~ 0,80 ct
fancy yellow/Si1-Si3,
2 szt. jadeit rzeźbiony, masa: 7,61 g;
wym.: 5,5 x 2 cm; dołączono certyfikaty AIG
cena wywoławcza: 14 500 zł
estymacja: 19 000 zł - 22 000 zł
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113. Kolczyki
II poł. XX w.

białe złoto pr. ~ 0,750, rodowane,
1 szt. brylant 1,53 ct G/IF,
1 szt. brylant 1,53 ct F/IF, masa: 4,15 g;
wym.: 0,9 x 0,9 cm;
dołączono certyfikaty IGI
cena wywoławcza: 190 000 zł
estymacja: 240 000 zł - 280 000 zł
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113. Kolczyki
II poł. XX w.

białe złoto pr. ~ 0,750, rodowane,
1 szt. brylant 1,53 ct G/IF,
1 szt. brylant 1,53 ct F/IF, masa: 4,15 g;
wym.: 0,9 x 0,9 cm;
dołączono certyfikaty IGI
cena wywoławcza: 190 000 zł
estymacja: 240 000 zł - 280 000 zł

Des Arte

2022

Regulamin aukcji Des Arte Sp. z o.o.
Niniejszy regulamin określa warunki i zasady sprzedaży jubilerskich wyrobów
kolekcjonerskich oraz zegarków na aukcjach organizowanych przez DES ARTE
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie 00-363,
ul. Nowy Świat 48 (zwaną wcześniej DESA Biżuteria), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000372844,
posiadającą NIP: 527-26-44-346 oraz REGON: 142723560, zwaną dalej
DES ARTE. Regulamin obowiązuje wszystkich Licytujących, którzy biorą udział
w aukcji. Regulamin może być przez DES ARTE w każdym czasie odwołany lub
zmieniony przez aneksy dostępne w trakcie Aukcji lub poprzez obwieszczenie
aukcjonera.
I.

DEFINICJE.

1. Aukcja - publiczna sprzedaż towarów w formie organizowanej polegającej
na składaniu DES ARTE na zasadach i warunkach określonych w niniejszym
Regulaminie konkurencyjnych ofert nabycia poszczególnych Obiektów przez
uczestniczących w niej Licytujących i w której zwycięski Nabywca zobowiązany jest do zawarcia umowy sprzedaży lub warunkowej umowy sprzedaży.
2. Aukcjoner - osoba upoważniona przez DES ARTE do prowadzenia Aukcji.
3. Cena wywoławcza – kwota od której Aukcjoner rozpoczyna licytację Obiektu. Cena wywoławcza może, ale nie musi zostać podana w Katalogu.
4.Cena gwarancyjna – ustalona jest przez DES ARTE i jest informacją po- ufną.
Jej wysokość jest najniższą możliwą ceną sprzedaży Obiektu, która nie wymaga dodatkowej zgody sprzedającego. Kwota ta mieści się między ceną wywoławczą, a dolną Estymacją. Jeżeli w trakcie licytacji Obiektu cena gwarancyjna
nie zostanie osiągnięta, zakończenie licytacji skutkuje zawarciem warunkowej
umowy sprzedaży co zostanie ogłoszone przez Aukcjonera. Poszczególne
Obiekty mogą, ale nie muszą posiadać ceny gwarancyjnej.
5. Estymacja – szacunkowy przedział wartości Obiektu określona przez ekspertów DES ARTE na podstawie cen sprzedaży podobnych obiektów, porównywalnych pod względem jakości, stanu zachowania, czy rzadkości, mająca
charakter jedynie podpowiedzi dla zainteresowanych Obiektem klientów. Nie
stanowi zapewnienia co do faktycznej ceny sprzedaży. Estymacja nie zawiera
opłaty aukcyjnej. Zakończenie Aukcji w granicach, bądź powyżej estymacji jest
ostateczne i równoznaczne z zawarciem prawnie wiążącej umowy sprzedaży
między DES ARTE, a Licytującym, który zaoferował najwyższą cenę przy- jętą
przez Aukcjonera.
6. Estymacja walutowa – może, ale nie musi zostać podana. Jest to dodatkowa
estymacja wyrażona w walucie innej niż polski złoty mająca charakter orientacyjny. Kurs danej waluty w dniu aukcji może różnić się od tego podanego
w katalogu, wynika to z faktu wcześniejszego przygotowania i druku katalogu
niż termin samej aukcji.
7. Opłata aukcyjna – doliczana do kwoty wylicytowanej. Opłata aukcyjna wynosi 18 % wylicytowanej ceny, stanowi dodatkowe wynagrodzenie DES ARTE
z tytułu opłaty organizacyjnej. Wylicytowana cena wraz z opłatą aukcyjną zawiera podatek od towarów i usług VAT. Na zakupione towary DES ARTE wystawia faktury VAT marża. Faktury wystawiane są na wyraźne życzenie klienta,
fakt ten należy zgłosić DES ARTE przed dokonaniem płatności, czyli przed wystawieniem przez DES ARTE paragonu fiskalnego.
8. Warunkowa umowa sprzedaży – rodzaj transakcji do której dochodzi w momencie, gdy wylicytowana kwota nie osiągnęła ceny gwarancyjnej i zostanie
ogłoszona przez Aukcjonera po zakończeniu licytacji danego Obiektu. Uznaje
się ją za wiążącą ofertę nabycia obiektu po cenie wylicytowanej ze strony Licytującego. DES ARTE zobowiązuje się wówczas do negocjacji ceny ze sprzedającym w celu jej obniżenia do kwoty zaoferowanej przez Licytującego i przyjętej
przez Aukcjonera. Jeśli negocjacje nie przyniosą pożądanego skutku, a Licytu-
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jący nie wyrazi zgody na podniesienie Oferty do poziomu ceny gwarancyjnej
w ciągu 5 dni roboczych od dnia Aukcji, Obiekt uznaje się za nie sprzedany.
W tym okresie DES ARTE zastrzega sobie prawo do przyjmowania ofert równych cenie gwarancyjnej. W sytuacji otrzymania takiej oferty od innego oferenta DES ARTE poinformuje Licytującego, który zawarł warunkową umowę
sprzedaży. Ma on w tym wypadku prawo do podniesienia swojej Oferty do ceny
gwarancyjnej i wówczas przysługuje mu pierwszeństwo nabycia Obiektu. Jeśli
Licytujący, który zawarł warunkową umowę sprzedaży nie podwyższy swojej
Oferty do Ceny gwarancyjnej, transakcję tę uznaje się za nieważną i DES ARTE
może sprzedać Obiekt innemu oferentowi po Cenie gwarancyjnej.
9. Formularz rejestracji – dokument sporządzony według wzoru przygotowanego przez DES ARTE, którego wypełnienie przez Licytującego jest warunkiem
dopuszczenia do udziału w Aukcji.
10. Licytujący - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie
posiadająca osobowości prawnej, utworzona i działająca zgodnie z przepisami
właściwego prawa, biorąca udział w Aukcji.
11. Nabywca – Licytujący, który w trakcie trwania Aukcji złożył najwyższą Ofertę przyjętą przez Aukcjonera, w wyniku czego pomiędzy nim, a DES ARTE zostaje zawarta umowa sprzedaży lub warunkowa umowa sprzedaży.
12. Obiekt – jubilerski wyrób kolekcjonerski, zegarek lub inny obiekt złotniczy
wystawiony na sprzedaż w ramach Aukcji.
13. Lizak aukcyjny – tabliczka z numerem identyfikacyjnym odpowiadająca
konkretnemu Licytującemu
14. Oferta – złożona przez Licytującego w trakcie trwania Aukcji oferta nabycia
Obiektu za cenę wyrażoną w polskich złotych.
15. Katalog aukcyjny– dokument w formie drukowanej lub elektronicznej
przygotowany przez DES ARTE zawierający spis Obiektów wraz z ich opisami
szczegółowymi i fotografiami, które zostaną wystawione na sprzedaż w trakcie
Aukcji. Katalog aukcyjny objęty jest w pełni prawami autorskimi DES ARTE i stanowi jej własność. Nie może być on wykorzystany przez kupujących ani inne
osoby bez uprzedniej zgody pisemnej DES ARTE.
16. Wystawa obiektów aukcyjny – publiczna i nieodpłatna wystawa organizowana w siedzibie DES ARTE lub innym wskazanym przez DES ART miejscu,
na której można obejrzeć Obiekty przekazane na Aukcję oraz porozmawiać
z ekspertami DES ARTE w celu pozyskania szerszej informacji na temat prezentowanych Obiektów.
II.

POSTANOWIENIA OGÓLNE.

Przedmiotem Aukcji są Obiekty przekazane do sprzedaży komisowej przez komitentów bądź będące własnością DES ARTE. Zgodnie z umową komisową wystawione na Aukcje Obiekty są własnością komitentów bądź mają oni prawo do rozporządzania nimi, a ponadto są one wolne roszczeń osób trzecich i nie są objęte
postępowaniem administracyjnym, skarbowym i sądowym. Aukcja prowadzona
jest w języku polskim i zgodnie z polskim prawem przez Aukcjonera wskazanego
przez DES ARTE. Aukcjoner ma prawo do dowolnego rozdzielania lub łączenia
Obiektów oraz do ich wycofywania z Aukcji bez podania przyczyny. Opisy zawarte w Katalogu mogą być zmienione lub uzupełnione przez Aukcjonera lub
osobę przez niego wskazaną przed rozpoczęciem Aukcji. DES ARTE zastrzega
sobie prawo do licytowania podczas Aukcji jedynie tych Obiektów, co do których
wcześniej zostało wyrażone zainteresowanie przez Licytujących.
Eksperci DES ARTE zapewniają fachową wycenę oraz rzetelny opis katalogowy
Obiektów powierzonych do sprzedaży w ramach Aukcji. Wykonywane są one
w najlepszej wierze z wykorzystaniem wiedzy i doświadczenia naszych pracowników oraz współpracujących z DES ARTE ekspertów. Mimo uwagi poświęcanej
każdemu

z Obiektów w procesie opracowywania przedstawione w Katalogu informacje
dotyczące pochodzenia, wykorzystanych technik złotniczych itp. mogą nie być
wyczerpujące. Opisy ujęte w Katalogu nie prezentują pełnego stanu zachowania Obiektów. Brak takiej informacji nie jest równoznaczny z tym, że Obiekt jest
wolny od wad i uszkodzeń. Wskazane jest, aby osoby zainteresowane zakupem
konkretnego Obiektu dokonały dokładnych oględzin podczas Wystawy obiektów aukcyjnych oraz przeprowadziły konsultacje z naszymi pracownikami.
III.

AUKCJA.

1. Udział w Aukcji – zasady ogólne
Aby Licytujący mógł wziąć udział w Aukcji musi zaakceptować zasady i warunki Aukcji zawarte w niniejszym Regulaminie w całości i bez zastrzeżeń.
DES ARTE zastrzega sobie prawo do odmówienia dopuszczenia niektórych
Licytujących do udziału w Aukcji (na przykład w przypadku gdy Licytujący
ma nieuregulowane należności z tytułu zakupionych Obiektów na poprzednich Aukcjach). Wszyscy nowi Licytujący (którzy nigdy wcześniej nie brali
udziału w Aukcji) muszą wypełnić Formularz rejestracji na minimum 24
godziny przed rozpoczęciem Aukcji, by pracownicy DES ARTE mogli przetworzyć ich dane. Formularz rejestracji dostępny jest na ostatnich stronach
Katalogu aukcyjnego oraz w siedzibie DES ARTE. Wymagane jest też dostarczenie wszelkich informacji przewidzianych w Formularzu rejestracji
oraz okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość (dowód osobisty,
paszport, prawo jazdy) w celach weryfikacyjnych. W przypadku powzięcia
uzasadnionych wątpliwości DES ARTE zastrzega sobie prawo do poproszenia Licytującego (np. w celu sprawdzenia jego wypłacalności, poświadczenia jego tożsamości lub w celu uniknięcia fałszerstwa) o przedstawienie
dodatkowych dokumentów lub pozyskania danych o Licytującym od osób
trzecich. Dane osobowe Licytującego są informacjami poufnymi i pozostają
do wyłącznej wiadomości DES ARTE, która przetwarza dane osobowe Licytujących w zakresie niezbędnym do realizacji Ofert. Udział Licytującego
w Aukcji może odbyć za pośrednictwem kilku możliwych sposobów: osobisty udział w Aukcji, licytacja z limitem w imieniu Licytującego, licytacja
telefoniczna, udział w Aukcji za pośrednictwem Aplikacji Online oraz bezpłatnej aplikacji mobilnej DES ARTE (służącej do udziału w Aukcji przez
Internet).
2. Osobisty udział w aukcji
Licytujący może wziąć osobisty udział w Aukcji. W tym celu Licytujący
powinien przybyć do siedziby DES ARTE w dniu Aukcji określonej w Katalogu i pobrać Lizak aukcyjny z numerem identyfikacyjnym, który można
otrzymać przy stanowisku rejestracyjnym po wypełnieniu Formularza rejestracyjnego. W przypadku zagubienia Lizaka aukcyjnego fakt ten należy
bezzwłocznie zgłosić pracownikom DES ARTE. Pracownik DES ARTE dokonujący rejestracji ma prawo poprosić o dokument potwierdzający tożsamość Licytującego. Bezpośrednio po zakończeniu Aukcji należy zwrócić
Lizak aukcyjny z numerem identyfikacyjnym, a w przypadku złożenia najkorzystniejszej Oferty przyjętej przez Aukcjonera odebrać potwierdzenie
zawartych umów.
3. Licytacja w imieniu Licytującego
DES ARTE może reprezentować Licytującego na podstawie zlecenia licytacji z limitem, jeśli Licytujący nie może uczestniczyć w Aukcji osobiście.
Formularz rejestracji należy wypełnić i przesłać e-mailem na adres: bizuteria@desarte.pl lub zostawić osobiście w siedzibie DES ARTE najpóźniej
na 24 godziny przez rozpoczęciem Aukcji. W Formularzu rejestracji należy
podać maksymalne kwoty Ofert bez uwzględnienia Opłaty aukcyjnej, powinny być wyrażone w polskich złotych. Wysokość Ofert musi uwzględniać
tabelę postąpień, która znajduje się w dalszej części niniejszego Regula-

minu. W przypadku złożenia zlecenia licytacji z limitem DES ARTE dołoży
wszelkich starań, by Licytujący zakupił Obiekt w możliwie najniższej cenie,
nie mniejszej jednak niż Cena gwarancyjna. W przypadku, gdy kwota Oferty
wpisana w Formularzu rejestracji jest niższa niż Cena gwarancyjna będzie
ona rozpatrywana, jeśli Obiekt nie zostanie sprzedany podczas Aukcji jako
zawarcie Warunkowej umowy sprzedaży między Licytującym, a DES ARTE.
W przypadku dwóch lub większej ilości zleceń z takim samym limitem decyduje kolejność zgłoszeń. Opisana usługa jest darmowa i poufna.
4. Licytacja telefoniczna
Licytujący, którzy chcą wziąć udział w Aukcji za pośrednictwem połączenia
telefonicznego z jednym z pracowników DES ART, muszą przesłać For- mularz rejestracji e-mailem na adres:bizuteria@desarte.pl lub zostawić osobiście w siedzibie DES ARTE najpóźniej na 24 godziny przed Aukcją. DES
ARTE nie ponosi odpowiedzialności za realizację zleceń dostarczonych
po tym czasie. Formularz rejestracji dostępny jest na ostatnich stronach
Katalogu aukcyjnego, a także w siedzibie DES ARTE. Do Formularza rejestracji należy dosłać fotokopię dokumentu potwierdzającego tożsamość
w ce- lach weryfikacyjnych. Pracownicy DES ARTE połączą się z Licytującym przed rozpoczęciem Aukcji wybranych przez Licytującego Obiektów.
DES ARTE nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości wzięcia udziału
w Aukcji za pośrednictwem połączenia telefonicznego w przypadku problemów z uzyskaniem połączenia z podanym przez Licytującego numerem
telefonu. W tej sytuacji rekomendujemy Licytującym wskazanie w Formularzu rejestracji maksymalnej Oferty (bez Opłaty Aukcyjnej) do której wysokości DES ARTE będzie mogła składać Oferty w imieniu Licytującego. DES
ARTE zastrzega sobie prawo do rejestrowania i archiwizowania rozmowy
telefonicznej z Licytującym o których mowa powyżej. Usługa jest darmowa i poufna. Wypełnienie Formularza rejestracji i udział w Aukcji w formie
licytacji telefonicznej przez Licytującego jest równoznaczny z wyrażeniem
zgodny na nagrywanie rozmowy telefonicznej przez DES ARTE.
5. Udział w Aukcji za pośrednictwem Aplikacji Online
W Aukcjach DES ARTE Licytujący mogą wziąć udział za pomocą Aplikacji
Online. Aby wziąć́ udział w Aukcji Licytujący musi założyć bezpłatne konto w Aplikacji Online i zarejestrować́ się do konkretnej Aukcji. Rejestracja
musi nastąpić na minimum 12 godzin przez Aukcją, aby Licytujący został
dopuszczony do udziału w Aukcji, ma to związek z procesem weryfikacyjnym. DES ARTE nie odpowiada za Licytujących zarejestrowanych po tym
czasie, mogą oni nie zostać dopuszczeni do udziału w Aukcji. Licytujący
otrzyma wiadomość mailową po weryfikacji przez pracowników DES ARTE
z informacją o do- puszczeniu do Aukcji. Licytujący mogą zarówno składać
Oferty na Obiekty przed rozpoczęciem Aukcji oraz składając Oferty w trakcie trwania Aukcji na żywo poprzez obserwację relacji online w serwisie.
DES ARTE zastrzega sobie prawo do ustawiania limitów transakcyjnych Licytującym przez Internet. Opisana usługa jest darmowa i poufna.
6. Przebieg Aukcji
Aukcję prowadzi Aukcjoner, który rozpoczyna od wyczytania Obiektu i podania ceny wywoławczej. Aukcjoner wskazuje postąpienia i Licytujących
oraz sygnalizuje zakończenie Aukcji Obiektu uderzeniem młotka i wskazuje zwycięzcę, czyli Nabywcę Obiektu. Zakończenie Aukcji Obiektu oznacza zawarcie umowy sprzedaży lub Warunkowej umowy sprzedaży między
DES ARTE, a Licytującym, który zaoferował najwyższą cenę przyjętą przez
Aukcjonera. W przypadku zaistnienia sporu lub błędu w trakcie licytacji
Aukcjoner rozstrzyga spór lub przeprowadza licytację Obiektu ponownie.
W tego rodzaju sytuacjach Aukcjoner ma prawo podjąć wszelkie inne działania, które uzna za stosowne i racjonalne. DES ARTE zastrzega sobie prawo
do utrwalania przebiegu Aukcji za pomocą urządzeń rejestrujących obraz
i dźwięk. Ceny na Aukcji podawane są w złotych polskich.
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7. Tabela postąpień
CENA			

POSTĄPIENIE

0 - 2 000			

100

2 000 - 3 000		

200

3 000 - 5 000		

200/500/800 (np. 3200, 3 500, 3 800)

5 000 - 10 000 		

500

10 000 - 20 000		

1000

20 000 - 30 000		

2000

30 000 - 50 000		

2000/5000/8000 (np. 32 000, 35 000, 38 000)

50 000 - 100 000		

5000

100 000 - 300 000		

10000

300 000 - 700 000		

20000

700 000 - 1 500 000		

50000

1 500 000 - 3 000 000		

100000

3 000 000 - 8 000 000		

200000

powyżej 8 000 000		

wg uznania Aukcjonera

7. Płatności
Licytujący, który w wyniku przyjęcia jego Oferty przez Aukcjonera zawarł
z DES ARTE umowę sprzedaży jest zobowiązany do zapłaty ceny powiększonej o Opłatę aukcyjną za zakupione Obiekty w terminie 7 dni roboczych od
dnia Aukcji. W przypadku zawarcia warunkowych umów sprzedaży termin na
dokonanie płatności biegnie od chwili poinformowania Nabywcy przez DES
ARTE o zaakceptowaniu jego Oferty przez właściciela Obiektu. Przekroczenie
terminy zapłaty skutkuje naliczeniem odsetek ustawowych za okres zwłoki.
DES ARTE przyjmuje następujące formy płatności: gotówka (do równowartości
10 000 € obliczonej według średniego kursu waluty ogłoszonego przez NBP
obowiązującego w dniu dokonywania płatności), karta płatnicza (akceptujemy
płatności kartami MasterCard oraz VISA) oraz przelew na rachunek bankowy:
DES ARTE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
ul. Nowy Świat 48; 00-363 Warszawa
MBank 28 1140 2062 0000 4232 6600 1001
SWIFT: BREXPLPW

W tytule przelewu należy podać datę Aukcji, numer Obiektu według Katalogu, nazwę Obiektu.
8. Płatności w innych walutach niż polski złoty
Wszystkie płatności są zawierane w polskich złotych. Na specjalne życzenie
Licytującego i po wcześniejszym uzgodnieniu DES ARTE dopuszcza możliwość
dokonania płatności w euro lub dolarach amerykańskich. Wartość trans- akcji
opłacanej w innej walucie niż polski złoty będzie powiększona o opłatę manipulacyjną w wysokości 1%. Przewalutowanie zostanie dokonane po dziennym
kursie kupna waluty obowiązującym w mBank S.A. w dacie zaksięgowania
przelewu na rachunku DES ARTE.

Des Arte

9. Przejście własności Obiektu na Nabywcę
Własność Obiektu przechodzi na Nabywcę z chwilą zapłaty całej ceny powięk
szonej o Opłatę aukcyjną.
10. Odbiór obiektów
Nabywca lub osoba przez niego upoważniona, może dokonać odbioru zakupionego na Aukcji Obiektu po dokonaniu całkowitej zapłaty za wylicytowany
Obiekt powiększonej o Opłatę aukcyjną oraz po uregulowaniu wszelkich innych zobowiązań wynikających z wcześniejszych zakupów. Nabywca w celu
umówienia się na odbiór Obiektu powinien skontaktować się wcześniej ze
swoim doradcą klienta DES ARTE bądź pod numerem telefonu 22 826 44 66.
Pracownik DES ARTE przed wydaniem Obiektu wymagać będzie od Nabywcy
dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz pisemnego upoważnienia jeśli
odbioru dokonywać będzie inna osoba w imieniu i na życzenie Nabywcy. Odbiór Obiektu powinien nastąpić w terminie 14 dni od dnia Aukcji. Po tym czasie
DES ARTE może odesłać Obiekt do magazynu zewnętrznego, a Nabywca zostanie obciążony kosztami magazynowania i transportu. Wysokość niniejszych
kosztów uzależniona jest od operatora magazynu oraz wartości, rodzaju i gabarytów Obiektu. Tym samym DES ARTE po upływie 14 dni od dnia Aukcji nie
ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty i uszkodzenia nieodebranego przez
Nabywcę Obiektu, a także na Nabywcę przechodzą ciężary związane z takim
obiektem w tym koszty jego ubezpieczenia. Zaakceptowanie niniejszego regulaminu jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu firmy świadczącej
usługi magazynowania. DES ARTE zapewnia Nabywcy podstawowe opakowanie Obiektu umożliwiające jego odbiór osobisty. Na wyraźną prośbę Nabywcy
DES ARTE może pomóc w kontakcie z wyspecjalizowaną firmą w transporcie
biżuterii. Każde takie zlecenie odbywa się na wyłączną odpowiedzialność
Nabywcy, DES ARTE nie odpowiada za nieprawidłowe wykonanie usług przez
przewoźników bądź inne osoby trzecie. W przypadku, gdy Nabywca sam wybiera firmę transportową, jej przedstawiciel powinien skontaktować się z pracownikami DES ARTE pod numerem telefonu 22 826 44 66 przynajmniej na
24 godziny przed odbiorem Obiektu.
11. Odstąpienie od umowy
W przypadku, gdy Nabywca zwleka z uiszczeniem płatności, DES ARTE ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży z Nabywcą po upływie 7 dni od dnia Aukcji
lub po upływie dodatkowego terminu wyznaczonego na zapłatę. W razie skorzystania przez DES ARTE prawa odstąpienia od umowy, DES ARTE może dochodzić od Nabywcy odszkodowania z tytułu utraconych korzyści, które obejmują m.in. szkodę spowodowaną brakiem uzyskania Opłaty aukcyjnej.
12. Brak płatności lub opóźnienie w płatności
W przypadku, gdy Nabywca nie uiści płatności pełnej ceny wraz z Opłatą aukcyjną za wylicytowane Obiekty w terminie 7 dni roboczych od dnia Aukcji DES
ARTE bez uszczerbku dla innych swoich praw może zastosować jeden lub kilka
poniższych środków prawnych:
a) przechować Obiekt w siedzibie DES ARTE lub innym miejscu na koszt i ryzyko Nabywcy
b) odstąpić od umowy sprzedaży bez konieczności wyznaczania dodatkowego
terminu na zapłatę i zatrzymać dotychczas otrzymane od Nabywcy środki finansowe na poczet pokrycia szkód
c) naliczać odsetki ustawowe za opóźnienie od dnia wymagalności zapłaty całej ceny powiększonej o Opłatę aukcyjną lub innych opłat w przypadku, gdy
odnoszą się do danego Obiektu
d) zastosować prawo zastawu na innych obiektach wstawionych w komis przez
takiego Nabywcę
e) wszcząć postępowanie sądowe przeciwko Nabywcy w celu odzyskania wierzytelności
f) potrącić należności Nabywcy względem DES ARTE z wierzytelności DES
ARTE wobec tego Nabywcy wynikających z innych transakcji
g) odrzucić zlecenia Nabywcy w przyszłości lub zrealizować takie zlecenie pod
warunkiem uiszczenia kaucji

h) podjąć wszelkie inne działania odpowiednie do zaistniałych okoliczności
12. Reklamacje
Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane zgodnie z przepisami prawa polskiego.
Nabywca będący osobą fizyczną ma prawo zgłosić reklamację z tytułu niezgodności towaru z umową w ciągu 1 roku od daty wydania Obiektu. Wobec osób nie
będących bezpośrednimi Nabywcami na Aukcji, DES ARTE nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne oraz wady prawne zakupionych Obiektów.
13. Pozwolenie na eksport
DES ARTE nie zapewnia jakichkolwiek pozwoleń na wywóz Obiektów poza
granice Rzeczypospolitej Polskiej. Rekomendujemy by przed wzięciem udziału
w Aukcji Licytujący we własnym zakresie zorientował się, czy w przypadku potrzeby wywozu Obiektu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej wymagane będą
dodatkowe pozwolenia. Powyższe kwestie reguluje ustawa z dnia 23 lipca 2003r.
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. nr 162 poz 1568, z późn.
zm.) w imię której wywóz określonych obiektów poza granice kraju wymagają zgody odpowiednich władz. Nabywca zobowiązany jest do przestrzegania
przepisów w tym zakresie, a niemożliwość uzyskania wszelkich odpowiednich
dokumentów bądź opóźnienie w ich uzyskaniu nie wpływa na zawartą umowę
sprzedaży z DES ART, tym samym nie uzasadnia odstąpienia od umowy sprzedaży ani opóźnienia w uiszczeniu całkowitej ceny Obiektu powiększonej o Opłatę
aukcyjną przez Nabywcę.
14. Pozwolenie na eksport gatunków zagrożonych
DES ARTE przypomina, że niektóre Obiekty wykonane w całości lub części z materiału organicznego, roślinnego czy zwierzęcego bez względu od wieku mogą
wymagać dodatkowych zezwoleń, licencji, certyfikatów przez wywozem z Rzeczypospolitej Polskiej m.in. kość słoniowa, skorupa żółwia (np. szylkret), koralowiec, kość zwierzęca, kość wieloryba, róg nosorożca, skóra krokodyla, skóra
rekina, masa perłowa, heban. Uzyskanie dokumentów umożliwiających eksport
nie musi być równoznaczne z możliwością importu do innego państwa. Nabywca
zobowiązany jest do przestrzegania przepisów w tym zakresie, a niemożliwość
uzyskania wszelkich odpowiednich dokumentów bądź opóźnienie w ich uzyskaniu nie wpływa na zawartą umowę sprzedaży z DES ARTE, tym samym nie uzasadnia odstąpienia od umowy sprzedaży ani opóźnienia w uiszczeniu całkowitej
ceny Obiektu powiększonej o Opłatę aukcyjną przez Nabywcę.
15. Dane osobowe
W związku ze świadczonymi usługami oraz wymogami prawnymi związanymi
z przeprowadzeniem Aukcji przez DES ARTE może wymagać od Licytujących podania danych osobowych lub w niektórych przypadkach pozyskać dane o Licytującym od osób trzecich. Licytujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych
osobowych w celu udziału w Aukcji i w celach marketingowych (dostarczając
materiały o produktach, usługach lub wydarzeniach organizowanych przez DES
ARTE i spółki powiązane) zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia
29 sierpnia 1997 roku (t.j. z 2014 r. poz 1182 ze zm.). Administratorem danych
osobowych Licytujących jest DES ARTE. Licytujący ma prawo dostępu do treści
swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz złożenia sprzeciwu wobec ich
przetwarzania, na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych, DES ART prosi wówczas o taką informację drogą mailową na adres mailowy bizuteria@desarte.pl lub pod numerem telefonu 22 8264466. DES ARTE
oświadcza, że podanie danych osobowych przez Licytujących jest dobrowolne,
jednakże jest niezbędne w celu prawidło- wego przebiegu Aukcji.
16. Rozstrzyganie sporów
Wszelkie spory wynikłe na tle postanowień niniejszego Regulaminu oraz wszelkie spory wynikające z umów sprzedaży i warunkowych umów sprzedaży zawartych na jego podstawie będą rozpatrywane przez Sąd powszechny właściwy dla
siedziby DES ARTE. Licytujący poddają się niniejszym jurysdykcji tego sądu.
17. Ograniczenie odpowiedzialności i gwarancja autentyczności
DES ARTE nie ponosi odpowiedzialności za pomyłki słowne, czy na piśmie w informacjach podanych klientom, ani wobec Licytujących za błędy w trakcie prowadzenia Aukcji lub popełnione w jakimkolwiek innym zakresie związanym ze

sprzedażą Obiektu. DES ARTE ogranicza swoją odpowiedzialność jedynie do
ceny nabycia zapłaconej przez Nabywcę i nie bierze odpowiedzialności wobec
Nabywcy za szkody przewyższające cenę nabycia, bez względu na to szkoda
ma charakter bez- pośredni, pośredni, szczególny, przypadkowy czy następczy.
Żaden przepis niniejszego regulaminu nie wyklucza lub nie ogranicza odpowiedzialności DES ARTE wobec Nabywcy wynikającej z jakiegokolwiek oszustwa
bądź świadomego wprowadzenia w błąd lub z winy umyślnej.
DES ARTE udziela gwarancji autentyczności obiektu bezpośredniemu Nabywcy
Obiektu. Gwarancja nie obejmuje kolejnych właścicieli obiektu, włączając w to
osoby, które nabyły Obiekt odpłatnie od bezpośredniego Nabywcy, w drodze
dziedziczenia lub darowizny. DES ARTE nie udziela gwarancji Obiektom w przypadku których podana w katalogu roczna data powstania różni się od faktycznej
o mniej niż 15 lat, a także w przypadku którego w datowaniu pojawiło się prawidłowo określone stulecie, ale nieprawidłowe określenie części tego stulecia (połowy lub ćwierci) oraz obiektów z XX w. i XIX w. i starszych w przypadku których
faktycznie stwierdzone datowanie
w stosunku do podanego w opisie katalogowym różni się „na korzyść” Obiektu tj.
gdy Obiekt okazał się starszy, niż było to podane w opisie. DES ARTE zastrzega
sobie również 8 % jako granicę błędu w przypadku podawania po- szczególnych
wymiarów Obiektów. DES ARTE zastrzega, że wszelkie opisy Obiektów podane
w Katalogu aukcyjnym wykonane zostały w dobrej wierze i błędy
w tym zakresie nie mogą stanowić podstawy do reklamacji przez Nabywcę.
18. Obowiązujące przepisy prawa
Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim będzie interpretowany. Niniejszy Regulamin stanowi całość uzgodnień pomiędzy
DES ARTE, a Licytującymi oraz zastępuje jakąkolwiek wcześniejszą umowę czy
porozumienie (czy to ustną, czy pisemną) pomiędzy DES ARTE, a Licytującymi
dotyczącą materii objętych przedmiotem niniejszego Regulaminie.
Jeżeli jakakolwiek część niniejszego Regulaminu zostanie uznana przez sąd
właściwy lub inny upoważniony podmiot za nieważną, podlegającą unieważnieniu, pozbawioną mocy prawnej, nieobowiązującą lub niewykonalną, pozostałe
części niniejszego Regulaminu będą nadal uważane za w pełni obowiązujące
i wiążące, a DES ART i Licytujący działając w dobrej wierze zastąpią takie postanowienie postanowieniem ważnym i wykonalnym, które będzie najpełniej
oddawać ekonomiczny sens pierwotnego zapisu.
DES ART a w szczególności zwraca uwagę na przepisy:
– ustawy z dnia 23 lipca 2003r o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
(Dz.U. Nr 162 poz. 1568) – wywóz określonych obiektów poza granice kraju wymaga zgody odpowiednich władz,
– ustawy z dnia 21 listopada 1996r, o muzeach (Dz.U. z 1997r Nr5, poz.24, z późn.
zm.) – muzea rejestrowane mają prawo pierwokupu zabytków bez- pośrednio
na aukcji za kwotę wylicytowaną powiększoną o opłatę aukcyjną i ewentualnie
o Opłatę z tytułu „droit de suite”
– ustawy z dnia 25 maja 2017 r. o restytucji narodowych dóbr kultury (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1086) – Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego występuje o zwrot wyprowadzonego z naruszeniem prawa z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej narodowego dobra kultury RP
– ustawy z dnia 16 listopada 2000 r o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub
nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu
(Dz.U z 2000r Nr 116, poz. 1216 z późn. zm.) – DES ART zobowiązana jest do zbierania danych osobowych nabywców dokonujących transakcji w kwocie powyżej
15 tysięcy euro.
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GALERIA SZTUKI FLOW ART HOUSE
ZRZESZA UZNANYCH ARTYSTÓW I OBIECUJĄCE
MŁODE TALENTY W CELU PROMOWANIA
SZTUKI WŚRÓD GRUPY NAJBARDZIEJ
WYMAGAJĄCYCH ODBIORCÓW,
CENIĄCYCH PIĘKNO I ORYGINALNOŚĆ.

Seria „Dziewczyny” to limitowana edycja ceramiki stworzona przez duet
Gabi Strama & Paulina Puciłowska / Swawole, specjalnie dla Flow Art House.
Każda waza jest uformowana ręcznie, malowana angobą oraz zdobiona metodą
sgraffito. Powierzchnia niektórych została dodatkowo rzeźbiona dłutem.
Są one szkliwione przezroczystym szkliwem i finalnie sygnowane złotem.
To 6 unikatów o walorach kolekcjonerskich. Każdy z nich można mieć dla siebie.
Zapraszamy do Flow Art House

FLOW ART HOUSE
Fabryka Norblina, wejście przez KinoGram
Biuro galerii czynne od wt. do pt. 13:00 – 19:00, sb. 12:00 – 16:00

www.flowarthouse.com

@flowarthouse

Flow Art House

Zlecenie licytacji
Szanowni Klienci, zachęcamy do składania pisemnych ofert w celu wzięcia udziału w aukcji. Możliwa jest także licytacja telefoniczna. Prosimy czytelnie wypełnić
kartę zlecania i dostarczyć ją (osobiście, pocztą lub e-mailem: bizuteria@desarte.pl) do siedziby nie później niż do godziny 12 w dniu aukcji. Płatność za wylicytowane prace można uregulować gotówką lub kartą w galerii oraz przelewem: MBank 28 1140 2062 0000 4232 6600 1001, SWIFT: BREXPLPW
Imię i nazwisko
Dokładny adres
Telefon, fax, e-mail
NIP (dla firm)

PESEL

Przed przyjęciem zlecenia licytacji pracownik DES ARTE ma prawo prosić o podanie pełnych danych osobowych oraz o dokument potwierdzający
tożsamość osoby rejestrowanej (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy; w przypadku zleceń przesyłanych e-mailem, pocztą lub faksem: w formie kserokopii
lub skanu takiego dokumentu).
Proszę o licytację następujących pozycji:
Nr pozycji w katalogu

Nazwa obiektu

Maksymalna oferowana kwota lub licytacja telefoniczna

Zlecenie licytacji z limitem
Des Arte będzie reprezentować w licytacji Nabywcę do podanej kwoty, gwarantując jednocześnie nabycie obiektu za najniższą możliwą kwotę.
Zgadzam się na jedno postąpienie w górę w przypadku wystąpienia innego zlecenia o tej samej wysokości: Tak
Nie
Zlecenie telefoniczne
W przypadku zlecenia licytacji telefonicznej prosimy o podanie numeru telefonu aktualnego w czasie aukcji. Pracownicy Des Arte połączą się z Państwem chwilę przed rozpoczęciem licytacji wybranych obiektów. Des Arte nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości wzięcia udziału w licytacji
telefonicznej w przypadku problemów z uzyskaniem połączenia z podanym numerem.
Numer Państwa telefonu do licytacji ______________________________________________________________________________________________
Ja niżej podpisany/a oświadczam, że:
1) zapoznałem/-am się i akceptuję Regulamin Sprzedaży Des Arte opublikowany w katalogu aukcyjnym,
2) zobowiązuję się do zrealizowania zawartych transakcji zgodnie z niniejszym Regulaminem, w tym do zapłacenia wylicytowanej kwoty powiększonej
o opłatęaukcyjną oraz innych opłat, zgodnie z oznaczeniami w katalogu, w szczególności w przypadkach przewidzianych przepisami ustawy o prawie autorskim
i prawach pokrewnych, wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy utworu (tzw droite-de-suite) w terminie 14 dni od daty aukcji,
3) wszelkie dane zawarte w niniejszym formularzu są prawdziwe i zgodne z moją najlepszą wiedzą. W przypadku zatajenia lub podania nieprawdziwych
danych Des Arte nie ponosi odpowiedzialności,
4) zapoznałem/-am się z Polityką prywatności obowiązującą w Des Arte, w tym z informacjami określającymi w jakim zakresie i celu Des Arte jest uprawniony do przetwarzania moich danych osobowych, komu mogą być one udostępnione, jaka jest podstawa przetwarzania oraz jakie prawa w związku z tym mi przysługują.

Imię Nazwisko data i podpis
5) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Des Arte moich danych osobowych w celach marketingowych takich jak otrzymywanie informacji
o ofertach i wydarzeniach organizowanych przez Des Arte, w tym na przesyłanie katalogów wydawanych przez Des Arte.

Imię Nazwisko data i podpis

WYSTAWA MALARSTWA MARTY CZARNECKIEJ - TOKARZ
"KSIĘŻYC ZAPLĄTAŁ SIĘ W MOIM OGRODZIE"
16/09 - 16/10/2022
Zapraszamy na wernisaż wystawy
w piątek 16/09 o godz. 19:00 - 21:00

"Księżyc zaplątał się w moim ogrodzie" to zbiór artefaktów znalezionych
w ogrodach, blisko domu rodzinnego artystki. Jednak słowo ogród nie
zawsze należy rozumieć tutaj dosłownie. Oprócz księżyca wyłaniającego
się zza gałęzi, który artystka obserwuje z okna swojej kuchni, na wystawie
znajdziemy także przedmioty zapożyczone z opuszczonych przestrzeni
industrialnych. Panująca w nich atmosfera pustki i brak ludzkiej
ingerencji spowodowała, że z biegiem czasu te podupadające miejsca stały
się siedliskiem roślin, które wyszukały sobie otwory w podłodze bądź
eksplodowały spod napęczniałej i łuszczącej się farby ściennej, tworząc
osobliwą krainę Natury.

FLOW ART HOUSE
Fabryka Norblina, wejście przez KinoGram
"30 września 2016 r.", dyptyk, olej na płótnie, 2 x 160 x 120 cm, 2022

www.flowarthouse.com

Biuro galerii czynne od wt. do pt. 13:00 – 19:00, sb. 12:00 – 16:00

@flowarthouse

Flow Art House

NASI KLIENCI CHCĄ BYĆ POINFORMOWANI W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI. DLATEGO JUŻ DZIŚ ZAPRASZAMY

PAŃSTWA DO WSPÓŁPRACY PRZY WSPÓLNYM PROJEKCIE Z BESIM GROUP Z KTÓREGO INICJATYWY JUŻ
W 2023 ROKU POWSTANIE PRESTIŻOWE OSIEDLE W WILANOWIE.

OSOBY ZAINTERESOWANE INWESTYCJĄ DEVELOPERSKĄ ZAPRASZAMY DO INDYWIDUALNYCH SPOTKAŃ
ORGANIZOWANYCH PRZEZ ZESPÓŁ DES ARTE. POZOSTAJEMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI.

BESIM GROUP TO PRYWATNA GRUPA INWESTYCYJNA WYSPECJALIZOWANA W INWESTYCJACH NA
RYNKU NIERUCHOMOŚCI, VENTURE CAPITAL ORAZ USŁUG WSPIERAJĄCYCH. DOŚWIADCZENIE LUDZI

TWORZĄCYCH BESIM GROUP TO PONAD 5 MILIARDÓW ZŁOTYCH ZAINWESTOWANYCH ŚRODKÓW ORAZ

PONAD 20 LAT HISTORII, KTÓRA NAUCZYŁA NAS POKORY I SELEKCJI NAJBARDZIEJ ZYSKOWNYCH
INWESTYCJI W RELACJI DO RYZYKA.

www.besimgroup.pl
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