REGRAS GERAIS DAS VENDAS SOB OFERTAS DA SNP
1. Todos os lotes estão fotografados e disponíveis no site www.snp.org.br
2. Como forma de incremento do Colecionismo e da V. S.O. promovida por esta entidade, será
permitido apenas aos sócios regulares da Sociedade Numismática Paranaense participarem
como compradores e/ou vendedores. Seus lances externos serão defendidos por um
Diretor da SNP de forma anônima.
3. Lances externos de sócios regulares da SNP serão aceitos desde que cheguem até as 12:00
horas (meio dia) de sexta-feira, dia 06 de outubro de 2018, impreterivelmente. Lances que
chegarem após este limite não serão considerados como válidos. Associe-se ou regularize a
sua situação junto a SNP e tenha prioridade!
4. Os lances externos por e-mail serão defendidos por um sócio Diretor, sempre no valor
mínimo possível para a compra, até o limite do valor máximo autorizado. O valor de
arremate será sempre o menor possível para a compra, até o limite máximo autorizado,
como se o sócio regular comprador estivesse defendendo seu lance.
5. Os lances dos sócios regulares compradores externos deverão ser feitos unicamente por
e-mail (correio eletrônico) para lances.snp@snp.org.br. Coloque seus lances na tabela
anexa desta revista e anexando a mesma ao e-mail. Qualquer dúvida entrar em contato
pelo fone 41-99127-9766.
6. Os lances ofertados serão sigilosos e, no caso de empate, prevalecerá nesta ordem, a data
de recebimento do e-mail ou a hora de chegada, se recebidos no mesmo dia.
7. Não será cobrada comissão do comprador. Mas, eventuais despesas de remessa pelos
Correios e outras, serão acrescidas ao valor de venda e debitadas ao comprador.
Normalmente, usamos Sedex ou PAC Registrado e com valor declarado (seguro).
8. Só poderão estarem presentes a V. S. O. os sócios regulares e em dia com a Sociedade
Numismática Paranaense. Todas as peças relacionadas nesta V. S. O. foram conferidas por
numismatas experientes, que compõem o quadro técnico desta entidade, visando
assegurar ao comprador externo e ao presente ao evento, a autenticidade e estado de
conservação das peças ofertadas. Confira os lotes ofertados antecipadamente no site da
SNP www.snp.org.br. As peças não circularão nas mesas antes da V. S. 0. Elas estarão
expostas aos sócios regulares interessados no dia da V.S.O. Confira na página da
programação do evento.
9. Na quarta-feira seguinte, dia 10 de outubro de 2018, serão avisados os sócios regulares
compradores que enviaram lances para o endereço de e-mail lances.snp@snp.org.br
10.Condições de pagamento: para valores até RS 5.000,00 o pagamento deverá ser à vista.
Valores de RS 5.001,00 até RS 10.000,00 poderá ser quitado metade à vista e metade até 30
dias corridos da data da V.S. O., em depósito em dinheiro ou somente com cheques do
próprio comprador. Valores acima de RS 10.000,00 poderão ser parcelados em até 3 vezes,
sendo o primeiro terço do valora vista e as demais parcelas em até 30 e 60 dias corridos da
data do evento, em dinheiro ou somente com cheques do próprio comprador. A liberação
das peças ao comprador só se realizará após a compensação e liberação do valor do cheque
relativo a última parcela. Em caso de dúvidas, consultar o presidente da SNP, João
Gualberto Abib.
11.A critério do vendedor, os lotes arrematados poderão serem entregues imediatamente
após a V. S. O. ou ficar sob a guarda do vendedor até a efetivação do pagamento que, na
hipótese de ser feita por cheque, deverá aguardar a compensação e liberação do valor da
última parcela.
12.Se você ainda não é associado da Sociedade Numismática Paranaense, associe-se agora e
garanta o recebimento dos nossos Boletins e Catálogos para participação em nossos
eventos. Peça uma proposta por e-mail snp@snp.org.br.
13.Se você já for nosso associado, mantenha em dia sua anuidade de 2018 que é de RS
230,00, as anuidades referentes aos anos anteriores em atraso, será de R$ 230,00 para
cada ano. Caso tenha dúvidas, entre em contato pelo e-mail snp@snp.org.br.
14. Somente como sócio regular da SNP você garante o recebimento dos nossos Boletins e
Catálogos, acessa os recintos dos nossos eventos e participa de nossas Vendas Sob Ofertas.

